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Droge 
golfdag 
met natte 
voeten
Toeval of niet, in de meest natte zomerse 

week was het tijdens het zevende AtéCé Dort-

land Open droog, zonnig en goed golfweer. 

Wel was de baan van Golfbaan Hitland in 

Nieuwerkerk aan de IJssel drassig en waren 

de meeste bunkers tijdelijk vijvers, want er 

was nogal wat hemelwater gevallen in de 

dagen ervoor. Hoewel het bij het AtéCé Dort-

land Open gaat om golfplezier op de eerste 

achttien holes en gezelligheid daarna op de 

negentiende, werd er toch ook uitgekeken 

naar de prijsuitreiking. Het winnen van het 

AtéCé Dortland Open staat nou eenmaal goed 

op je CV. De eerste prijs ging naar Marco Pol 

van MullerVisual, die tijdens zijn speech net-

jes zijn flightgenoten bedankte. Ook bedankte 

hij de gastheren Bernard van Stegeren en 

Bert Schelhaas van AtéCé en Ben Dortland 

en Johan van Beem van de gelijknamige 

Rotterdamse enveloppenspecialist voor de 

wederom – met dank aan de weergoden – zeer 

geslaagde droge golfdag, met hier en daar 

natte voeten.

Het was maar goed dat Fred Buijs van de 

gelijknamige drukkerij uit Nederweert z’n 

hengel meegenomen had, hier moest hij 

vissen naar de bal.

Marco Pol naast Bert Schelhaas (links) en 

Johan van Beem (rechts) wint in de 

Rotterdamse regio het golftoernooi en neemt 

de schaal mee naar Amsterdam. Marco: ‘Nu 

maar hopen dat mijn club straks ook dé 

schaal terugbrengt naar Amsterdam.’

Marjolein Gielis van Dortland en van 

Beem aan het putten. ‘Weet je zeker dat 

je de juiste bal put, Marjolein?’

Stef Krommedijk 

van Spedo heeft 

zijn twijfel 

overwonnen. Een 

Tukker aan de 

oesters. Stef: ’Het 

viel niet tegen, 

nou gauw een 

borrel om de 

smaak weg te 

spoelen’.

Leendert van As van Van As grafimedia en 

Joop Agterberg van Impress (links) zetten er 

de pas in. Leendert: ‘De volgende inwendige 

verzorgingspost is niet ver meer, Joop.’

AtéCé Dortland Open


