
 
 

Er was eens......... 

 

Het begon allemaal op 16 augustus 1985, voor de snelle tellers, 35 jaar geleden. 

Ik maakte toen voor de eerste keer kennis met de golfsport en mijn eerste werkdag herinner ik me nog 

alsof het gisteren was. Ondertussen heeft deze sport geen geheimen meer voor me en mocht ik kennis 

maken met heel veel  leuke golfspelers, jullie leden, één voor één uniek. 

 

Een wedstrijd gespeeld in American Strokeplay qualifying met een aangepaste bijkomende funformule 

leek me de juiste keuze om deze 35 jaar te overlopen. 

 

18 holes wedstrijd: American strokeplay: par X 2 + 1 = maximum score 

vb : maximum score par 3 = 7, par 4 = 9 en par 5 = 11 

Je blijft, indien nodig, doorspelen tot je de maximum score voor de hole hebt bereikt. 

Per categorie zijn er verschillende prijzen te winnen. 

 

Route 35: funformule 

Geen nearest to the pin of longest drive maar per teekleur een Route 35 wedstrijd, voor de dames van de 

rode en blauwe tees en voor de heren van de blauwe, gele of witte tees. 

Per teekleur zal er 1 bordje in de wedstrijd gezet worden. Wie per teekleur het bordje na 35 slagen zo ver 

mogelijk kan plaatsen is de winnaar. 

Tel uw slagen regelmatig op zodat je op het juiste moment het bordje kan plaatsen. 

 

Vb: Hole 1 Hole 2 Hole 3 Hole 4 Hole 5 Hole 6 Hole7 Hole8 ……. 

slagen 6 7 8 6 5 6    

totaal 6 13  21 27 32 3de slag 

op 

fairway: 

bordje 

plaatsen 

   

Maar jullie kunnen beter! 

 

Ligt uw bal op 35 slagen: 

- in de hole: plaats het bordje dan op de volgende tee 

- op de green: meet de afstand tot de hole en plaats het bordje aan de zijkant van de green 

- in een waterhindernis: plaats het bordje dan juist voor de hindernis met opmerking 'water' achter je naam 

- in het bos: plaats het bordje dan op de rand van het bos zodat het zichtbaar blijft voor achter komende 

spelers 

- out of bounds: plaats het bordje op de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan 

 

Ik wens jullie allen een fijne golfdag en op naar de volgende ................... jaar! 

 

Succes 

Anne 


