
 

 

Vroege Vogels Toernooi op zondag 28 mei 2017  

Hoezo vroeg? 

Het begint al bij de ingang van Schinkelshoek; een spandoek waarop een nog 

slapend mannetje met wallen onder zijn ogen zich afvraagt ‘hoezo vroeg?’ Terwijl je 

het clubhuis naderde werd je aandacht onmiddellijk getrokken door nog meer 

spandoeken met daarop vogels in alle soorten en mate die je een vroeg welkom 

toefloten. 

Ja, het was vroeg. Om 7.00 uur moesten de deelnemers zich melden. Met een 

broodje en een flesje drinken voor in de baan gingen zij iets vòòr 7.30 uur naar hun 

hole (shotgun).  Om 7.40 werd het startsein door Bernadette gegeven en begon de 

Vroege Vogelwedstrijd over 18 holes. (A/B). 

Maar ondanks zo vroeg op……wat was het een prachtige ochtend om te spelen!!!   

Het weer was zonnig met in de ochtend  rond de 20 graden en  het zou die dag 

verder oplopen tot ongeveer 28 graden. 

Iedere deelnemer was enthousiast en genoot van het ochtendgebeuren in de 

natuur. Hazen die wegsprongen, merels die hun ochtendlied floten, de heerlijke 

geur  en geluiden van de ochtend zijn ongekend. 

Een groep van 27 deelnemers ging van start om na ongeveer 2 uur in de natuur te 

hebben doorgebracht weer samen te komen op het zonovergoten terras. 

Wij als organisatie hadden de ontbijttafel de avond ervoor binnen gereed gemaakt. 

Door het schitterende weer heeft de horeca tijdens onze wedstrijd het hele ontbijt 

naar buiten gebracht. Bij terugkomst kon iedereen dus heerlijk buiten ontbijten. 

Bedankt horeca voor jullie inzet om mee te denken in zo’n proces, want een ontbijt 

binnen met zulk mooi weer is de goden verzoeken. 

Tijdens een drankje vooraf werden de kaarten in orde gebracht en alle deelnemers 

moesten hun kaart zelf uitrekenen, want de wedstrijd was qualifying (stableford). 

Aan het eind van een overheerlijk en gezellig ontbijt, werd de prijsuitreiking gedaan 

door Bernadette. 



 

 

Het was een zeer geslaagde ochtend en ik wil Andre de Roo, de horeca, Bernadette 

nogmaals bedanken voor hun geweldige bijdrage om dit toernooi te laten slagen. 

Volgend jaar zeker weer!!!! 

Ineke Leijendekkers 

 

 


