
Straaljagers kondigen droog weer aan 

Regiowedstrijd Zuid West op Cromstrijen 5 juli 

De Regiowedstrijd van de Old Grand Dad is gehouden op 5 juli op de baan 

van de Golfclub Cromstrijen. 82 Grootvaders hadden zich opgegeven en 

na de ontvangst door Gerrit Jan Schepman, consul Cromstrijen en Paul 

Versluis, Regioconsul, zijn de Grootvaders vol goede moed vertrokken. 

Alhoewel Gerrit Jan de baan had aangeprezen, met name de snelle 

greens, liet het weer zich van een andere kant zien. De eerste 9 holes zijn 

in de regen gespeeld. Daarna hoorde ik de Straaljagers van de 

Luchtmacht overvliegen. Dit deed mij denken aan Vlieland. Op het 

moment dat je de vliegtuigen hoort, stopt de regen. En jawel, de tweede 

negen holes waren droog en zonnig. Zo kon eenieder toch nog meer 

genieten van de baan en waren de spullen weer redelijk droog. 

Na 18 holes was het goed toeven op Hole 19 onder het genot van een 

drankje en een bitterbal. Rond half zeven kwam het officiële gedeelte aan 

de beurt. Allereerst konden we een donatie bekend maken. De Stichting 

Huifbedrijden Hoeksche Waard had een project ingediend, voor een 

bijdrage in een nieuwe pony met zadel. 

Louis Wanders, Oud-voorzitter van de Stichting, heeft ons eerst een 

kortverhaal verteld over de Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard, die 

opgericht is in 1999. Sinds begin 2000 maken ze ritten met gehandicapte 

kinderen. Door de cadans, de warmte van de paarden en de sfeer werkt 

dit uitermate ontspannend en masserend voor de deelnemer. 

 

  
De Stichting Huifbedrijden doet fantastisch werk met deze speciale huifkarren 

 

 



 
Wij konden een mooie cheque overhandigen aan Louis Wanders 

De prijsuitreiking en de afvaardiging naar de Landelijke Finale op 22 augustus bij 

golfclub Crossmoor in Weert. 

De lage handicappers streden om de prijs voor de laagste Bruto score en waren 

in twee flights bij elkaar ingedeeld.  

Wim Boogaerts, Golfclub Princenbosch, met 86 slagen was de Beste Golfer 

gevolgd door Roelof Reit, Golfclub de Oosterhoutse, met 87 slagen. 

 

 
Wim met de mooie OGD-karaf. 

De wedstrijd had een teekeuze Geel, Rood en Blauw. Voor de longest en neary 

was dit mogelijk een probleem, maar alle spelers die op de bordjes stonden, 

hadden van geel gespeeld. Dus geen discussie verder. 

De Longest is gewonnen door Ad Lodiers, Golfclub Grevelingenhout en de Neary 

door Wim Boogaerts. 

 

De stableford wedstrijd en de afvaardiging naar de landelijke finale 

heeft de volgende winnaars 

1. Ad Lodiers, GC Grevelingenhout, 41 punten winnaar o.b.v. de laagste Hcp 

2. Jan Roodzant, GC Grevelingenhout, 41 punten 

3. Gerard Kusters, GC de Stok, 41 punten 

4. Ruud Rijks, GC Capelle, 40 punten 

5. René Hems, GC Princenbosch, 39 punten 

6. Danny Elven, GC de Woeste Kop, 38 punten 



7. Hans Ranke, GC Grevelingenhout, 36 punten 

8. Wim Boogaerts, GC Princenbosch 

 

  

  

  

  
Alle Prijswinnaars op een plaatje.   En een zonnig terras 

Na de prijsuitreiking zijn de Grootvaders eerst naar de kleedkamers gegaan om 

zich voor het diner te verkleden. De dag werd afgesloten met een Oosters Buffet 

en Wijn op tafel gedoneerd door de Old Grand Dad. 



  

  

  
 

Na een lange en gezellige golfdal en maaltijd gingen de Grootvaders welgemoed 

huiswaarts. 

 


