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Feestelijke afsluiting wintercompetitie Mixed Morning op 6 april 2022 

 

 
 

De flightindeling voor deze dag werd aan alle deelnemers gemaild met de begeleidende 

volgende tekst: 

 

Na de verregende poging laatst, opnieuw de Texas-scramble mèt verrassing, zonder 
handicapverrekening en mèt muzikale omlijsting om die speciale Mixed Morning-band met 
elkaar nog hechter te maken… een soort kleefband zeg maar.  
 
Er was ook nu heel slecht weer voorspeld maar de weergoden waren ons gunstig gezind: op 
wat regen na tijdens de eerste holes, bleef het droog. 
 
En de Texas Scramble wedstrijd was wederom een leuk spel om in koppels te spelen. 
Samenwerking geeft extra plezier en lukt zeker goed met onze speciale Mixed Morning-
band. 
 
Maar wat een soort kleefband met dit alles te maken had? Aangekomen in het achterzaaltje 
na de wedstrijd werd dat direct duidelijk. Een heuse band ontving ons met sfeervolle muziek.  
 

 
 
De kleefband was de band (8 man groot) waar onze trouwe deelnemer Frans van Kleef als 
saxofonist in speelt. Hun echte naam is de Spare Time Jazz Band. Een band met jarenlange 
ervaring en dat was te horen aan de kwaliteit van hun spel. Geweldig leuk dat zij kwamen 
spelen, het maakte deze afsluiting heel bijzonder. 
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Ruud Zuer vatte het afgelopen seizoen met de speciale omstandigheden vanwege corona 
kort samen en vertelde ook wat over het werk dat de commissie doet. 
Hij maakte bekend dat 2 nieuwe mensen de commissie komen versterken, nl. Annemiek 
Aarts en Jos Smeehuijzen.  
 

                
 
Fijn dat zij mee gaan werken nu Ruud wat meer wil gaan reizen en Lore de wedstrijdleiding 
niet meer gaat doen. 
 
Anneke Dekkers en Peter Joziasse reikten de dagprijzen uit. 
De 1e prijs was voor Clemens en Joke Lankreijer. 
De 2e prijs voor Jos Smeehuijzen en Marco van Esdonk. 
De 3e prijs voor Marianne Bertens en Ans Fouchier. 
Zij ontvingen allemaal 1 fles wijn en resp. 1, 2 of 3 golfballen. 
 
Van het prima lunchgerecht werd door de deelnemers en de bandleden genoten. 
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Ruud Zuer reikte de prijzen van de wintercompetitie uit. Tot de laatste speeldag was het 
spannend wie kampioen zou worden.  
 

 
 

Het werd Berrie van Groeninge. Hij ontving de wisseltrofee waarop zijn naam toegevoegd is 
als kampioen. En daarnaast kreeg hij de kleine trofee die hij mag houden. 
 
Guus van de Waerden eindigde als 2e. 
 
Jos Smeehuijzen werd 3e. 
De seizoensprijzen bestonden uit cadeaubonnen die besteed kunnen worden bij de Bonheur. 
 
Onze trouwe fotografen Ingrid van Belkom en Gerhard Hauser hebben weer wat beelden 
vastgelegd, voor zover het hen mogelijk was. Rondlopen was wat lastiger deze keer. Maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
 

 
 
Het was een geslaagde afsluiting van de afgelopen periode! 
De leden van Prise d’Eau die nog niet met ons meespelen, hebben wat gemist. 
 


