
Regiowedstrijd 
N/W Old Grand 
Dad 
Woensdag 20 juli op de Texelse 



Een prachtige, maar ook  een 
moeilijke golfbaan

• Op ieder hole-layout staat
behalve de holeinformatie
ook een limerick zoals;

• Het sluftertje doet bij hole 
7, vaak hoge
verwachtingen sneven.

• Een bal daar geplaatst, 
ziet men vaak voor het 
laatst

• Voor de helft in drijfzand
gedreven



De aankomst en start

Het spelen op Texel voelt, mede door de overtocht, als het begin van een vakantie. 
Het weer zag er goed uit, mooie temperatuur na een snikhete dinsdag en 
hoogstens een beetje wind.

Alle grootvaders werden ontvangen met een warme handdruk en een muntje voor 
de bitterballen. De start van de wedstrijd stond op 11.30 uur om bij binnenkomst 
voldoende tijd te hebben voor de borrel en de BBQ.

Na een korte briefing ging ieder van start en na een paar holes werd het velen al 
duidelijk dat de Texelse geen eenvoudige baan is. Veel duinpartijen langs de 
meanderende fairways waarin de bal moeilijk vinden was. Sommige grootvaders 
zochten te lang om daarna met veel moeite al dan niet uit dat lange gras te komen.







Rond 16.30 uur was de 1e flight, 
na bijna 5 uur binnen. 
De laatste flight kwam ca. 17.15 
uur binnen.

• Dit zijn de prijzen;

• Een trofee van de Old Grand Dad voor de 
beste 3 spelers

• Een plaats in de landelijke finale voor de 
beste 7 spelers

• 2 x een voucher voor 18 holes greenfee 
op de Texelse

• 1 x een voucher voor 18 holes greenfee 
op Dirkshorn 

• 1 x een voucher voor 18 holes greenfee 
op Spierdijk

• 1 x een voucher voor 18 holes greenfee 
op de Westfriese



Dit cadeautje was er nog 
voor de vorige regioconsul

• Alle clubconsuls hadden een logobal van hun club 
meegenomen 



1e prijs Kees Kraanendonk van Spaarnwoude met 39 stablefordpunten (midden)

2e prijs Jan Mevius van de Texelse ook met 39 stablefordpunten (R)

3e prijs Richard van Zelst van Heemskerk ook met 39 punten (L)



Longest op hole 4 door Ton Hertog van Spierdijk (R)

Neary’s op hole 10 door Henk Driessen van Dirkshorn (L)



Een laatste en bijzondere prijs 
beschikbaar gesteld door Bilderberg hotel 
groep; 
Een hotelarrangement voor 2 personen, 
2 nachten, 2 x ontbijt en 1 x diner

Richard van Zelst laatste taak was, 
om de trekking van de voucher 
voor de overnachting voor 2 
personen met ontbijt en een 3 
gangendiner beschikbaar gesteld 
door Bilderberg hotels,                                     
te verrichten….. 

De winnaar was Kleis Hooijschuur
van de Texelse


