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Gezelligheid kent geen tijd
De organisatie van het AtéCé Dortland Open 

heeft patent op goed golfweer. Ook de zesde 

editie was qua weer ideaal voor een 18 holes- 

rondje over De Hooge Rotterdamse, de 

thuis-baan van het toernooi. Overigens zijn 

de meeste deelnemers eerder gesignaleerd 

bij Grafisch Golfen. De grafische golfwereld 

is kennelijk klein. De meeste spelers ken-

nen elkaar dan ook door en door en willen 

eenmaal in de baan niet voor elkaar onder 

doen. Er wordt voor ieder punt gestreden en 

de ene na de andere Birdie (één slag onder 

par) geslagen. Er werd dit jaar zelfs twee 

keer twee slagen onder par – een zogeheten 

Wat een pech, de 

bierkar kapot. Dat kan 

niet en daarom 

proberen Natasja 

Kastelein (voor), 

Marjolein Gielis van 

Dortland en van Beem 

en gastheer Bert 

Schelhaas van AtéCé de 

kar aan te duwen. Met 

Johan van Beem achter 

het stuur viel dat niet 

mee… Gelukkig werd het 

euvel verholpen.

Björn Torfs van Siegwerk, debutant op het 

toernooi, heeft er zin in en zet er op het 

vlakke flink de pas in. Laura Davidson volgt 

op gepaste afstand, zij kent de baan en 

spaart haar krachten voor de bergen.

Met een technisch 

(bijna) perfect 

uitgevoerde swing 

slaat Patrick Oud 

van Nic. Oud 

Direct Mail af. Hij 

legde daarmee de 

lat voor zijn flight-  

genoten, vader Nic 

en Zeger van der 

Plas van Drukkerij 

De Bink, hoog.

Gelukkig voor Rob Carati van Drukkerij EPS en 

zijn bijrijder Robert Holscher van Komori was 

er geen alcoholcontrole in de baan. Want de 

heren waren vergeten af te spreken wie ‘de 

Bob’ was.

Dit jaar werden er maar liefst twee Eagles 

geslagen en dat is behoorlijk zeldzaam. Eén 

daarvan door Marc Michiels van Stora Enso 

Lumipaper. Graficus-uitgever Mike Velleman 

deelde de trots met z’n Belgische flight-

genoot.

Jan Ceelen van Amstel Graphics (links) 

vertelde vol trots aan Patrick Kleijer van 

AtéCé dat hij de 18 holes op De Hooge 

Rotterdamse weer ‘overleefd’ heeft. Jan: 

‘Het gaat hier ieder jaar beter, Patrick’.

AtéCé Dortland Open

Eagle – geslagen. Dat geeft aan dat er zeer 

geoefende golfers deelnemen. Maar uiteinde-

lijk gaat het toch vooral om de gezelligheid. 

En ook daar hebben de gastheren Bernard 

van Stegeren en Bert Schelhaas van AtéCé 

en Ben Dortland en Johan van Beem van de 

gelijknamige Rotterdamse enveloppenspeci-

alist patent op. Dat komt maximaal tot uiting 

op de negentiende hole, waar alle deelnemers 

moe, maar voldaan terugkeren. Daar kent 

gezelligheid geen tijd en wordt het AtéCé 

Dortland Open afgesloten. Dat gebeurde met 

de prijsuitreiking en een BBQ, omlijst met een 

optreden van Henk Naber.
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