
Sylvester wedstrijd – 29 dec. 2022 

Een regenachtige dag – maar gelukkig was de baan wel open en konden 43 leden meedoen 

aan de Sylvester Texas Scramble over 12 holes.  Er werd kort voor het begin om 12 uur wel 

‘gescrambled’ met sommige flights waar plotselinge afzeggers waren vermeld.  (Altijd 

lastig voor de wedstrijdleiding als dit zo laat gebeurt!).  Uiteindelijk gingen 11 flights de 

baan in. 

Bij binnenkomst – en onder het genot van een glaasje gluhwein en bitterballen werden de 

deelnemers verrast met een loting ipv een prijsuitreiking.   12 flessen ‘FYI’ wijn** werden 

gewonnen door Team 11 (Anita, Ilse, Michelle en Diana); Team 10 (Bart, Dirk, Thierry en 

Petra); Team 2 ( Wim, Reinald, Johan en Pierre). 

De uitslag van de wedstrijd was als volgt: 

1. Team 3: Elly/Philomena/Hans/Marloes (bruto 52 – netto 38) 

2. Team 7: Boetje/Mario/Cees/Yvonne (bruto 51 – netto 39) 

3. Team 4: Joke/Simone/Michel/Mark (bruto 48 – netto 40) 

4. Team 6: Neil/Hans/Benno/Emma (bruto 48 – netto 41) 

5. Team 2: Wim/Reinald/Johan/Pierre (bruto 47 – netto 42) 

6. Team 5: Nick/Corrie/René/Mia (bruto 52 – netto 43) 

7. Team 10: Bart/Dirk/Thierry/Petra (bruto 52 – netto 43) 

8. Team 9: Piet/Kees/Liesbeth/Marlies (bruto 54 – netto 43 

9. Team 8: Pieter/Jos/Karin/Gail (bruto 50 – netto 44) 

10. Team 1: Helma/Ingrid/Annemieke (bruto 61 – netto 46) 

11. Team 11: Anita/Ilse/Michelle/Diana (bruto 60 – netto 49) 

**F Y I . . . .for your information?       Maar ook “For Your Inspiration”!! 

En wat heeft dat met golf te maken?    Inspiratie. . . . . . 

• toestand dat je creatief nadenkt en weet hoe je iets goed moet doen 

• inademing, het opzuigen van lucht in de longen door actief je middenrif 

 samen te trekken en de spieren tussen de ribben 

• een bewustzijnstoestand waarin je over het maximum van je scheppend vermogen 

beschikt en schijnbaar moeiteloos problemen oplost 

• goede ideeën krijgt en enthousiast wordt. 

Dus alles met golf te maken!     

De WeCo wenst iedereen een sportief en vooral gezond 2023. 

 

 


