Verslag van het NK golf 2018 in Ambt-Delden.

Op 15 juni werd voor de 11e keer het NK golf gehouden. Na een uitstapje, 2017, naar ‘het Westen’ is
het jaarlijkse golftoernooi weer terug op Twentse bodem.
De Twentsche GolfClub (TGC) was onze de gastheer en heeft prima werk geleverd daar de banen er
uitstekend bij lagen. Tevens was het weer fantastisch, lekker zonnetje zonder wind en heerlijke
temperatuur.
Om 11:30 uur met een lunchpakket konden de 38 deelnemers uit 9 verschillende regio’s starten. Ook dit
jaar waren er 2 niveaus. Een groep met een handicap van < 20 en een groep met > 20.

De groep >20 spelen het stableford-systeem met ¾ verrekening. Niek Dekker
(Regio Twente) had wel een hele goede dag. Hij haalde, ondanks de ¾ verrekening,
37 punten. Hiermee werd hij 1e en terecht kampioen van deze klasse.
De kampioen van vorig jaar werd dit jaar 2e. Olaf Halmans
(Regio Utrecht) haalde 33 punten. Een goede prestatie na vorig
jaar.

Derde werd Erik
als Johan Hand
Erik is iets beter.

Pluim (Regio Ijsselland). Hij haalde 30 punten net
(Regio Hollands-Midden) echter de handicap van

De mannen, dit keer geen dames op het strijdtoneel, met een handicap onder
de 20 streden tegen elkaar met het strokeplay-systeem. Na alle slagen geteld
te hebben werd nieuwkomer Wim Hoefakker (Regio Amsterdam-Amstelland)
3e met 86 slagen.

Marc van Belkum (Regio Hollands-Midden) werd 2e
met 85 slagen. Samen met nr. 1 zaten zij in de zelfde
flight. Zij hebben elkaar naar grote hoogte gebracht.
Roland Joustra (Regio Kennemerland) werd
wederom Nederlands kampioen met 81 slagen. Een
prima resultaat. Het vaderschap geeft minder
trainingstijd dus…….

Naast de reguliere uitslag word er ook gestreden voor de trofee ‘the neary en
the longest’.
De longest werd geslagen door Ernst van Dijk (Regio Amsterdam-Amstelland).
De geschatte afstand was 240 mtr.

The neary was dit jaar lastig. De hole werd omringt door zandbakken en
een flinke vijver. Johan Hand sloeg de bal een kleine 6 meter van de hole.
Uiteraard is er ook
keer het beter te
van Mourik (Regio
punten. (8).

een poedelprijs. Deze is bedoeld om de volgende
doen en geen kennel te creëren. Dit keer was Broes
Amsterdam-Amstelland) de golfer met de minste

Normaliter is Regio Twente hofleverancier maar dit jaar was regio Amsterdam-Amstelland ruim
aanwezig. Zij hadden 13 golfers naar het Twentse gestuurd en gingen met 3 prijzen (hulde) naar huis.
Hopelijk kunnen we volgend jaar meer regio’s (uit de andere 16) verwelkomen.
Volgende golfevenementen zijn op 31 augustus, BBP cup in Hengelo (GLD) en op 14 september het
NHN open kampioenschap.

