
*Pret: meest gebruikt als : plezier, maar wordt ook soms prei genoemd, een groente die veelal in 
sausen en soepen gebruikt wordt. Verwant hieraan is prête maar dat heeft dan weer aan andere 
betekenis als in “ da keun e vele prêten”. 
Deze voetnoot is enkel bestemd voor de West-Vlaams onkundigen. 
 

Men Wedstrijd van 01.03.2023 

25 deelnemers onder een heerlijk zonnetje. 

Deze dapperen trotseerden wat later op de dag eveneens een door merg en been 

snijdende wind. 

Marshall Paul verzorgde de inschrijvingen bij gebrek aan de Captain, die weer 

eens op de lappen was, onder het voorwendsel van een familie-excursie. 

Louter informatief maar dat weten jullie allen reeds: bekijk even de greens voor 

jullie putten, en probeer dan toch maar weer eens enkele pitchmarks te 

herstellen, zo houden we het allemaal netjes en bespeelbaar. 

De greens zien al genoeg af in hun actuele staat (en wij dus ook). 

Het vredige, en rustige zonovergoten golfparcours, werd hier en daar soms 

verstoord door barbaarse oerkreten, en een dof gerommel op de bodem, als van 

iemand die met een knots op de grond sloeg, maar dat kon uiteraard de pret* 

van de meesten niet bederven. 

De eerste kreet klonk op aan de Hole 2 waar een natuurlijke hindernis(?) in de 

vorm van een reuzenbuis de weg versperde die rechtstreeks naar de beek leidde. 

Reden van de kreet: een magistrale afslag, netjes onder de wind gespeeld, maar 

wel tegen de buis… 

(Ik verzwijg u niet dat het zwaar was om het ontstane gat in deze hindernis te 

verbergen door de buis wat te draaien, vooral omdat de flight slechts uit drie 

personen bestond, waarvan één met “mollepotjes”, namen beschikbaar bij de 

redactie.) 

Na de wedstrijd werden we traditiegetrouw verwend door Bart met het broodje 

gehakt. 

Toen Krulle plots het woord nam dachten velen dat er vanuit een bepaalde hoek 

een “coup” gepleegd was, maar deze geruchten werden samen met de 

verspreiders ervan een passende begrafenis bezorgd. 

Krulle nam gewoon, op verzoek, de honneurs waar voor de afwezige Captain, en, 

het moet gezegd, hij deed dit niet onaardig, zodat weer andere geruchten de kop 

begonnen op te steken, waar wij nu verder niet zullen op ingaan. 

Bon, de Eagles dus: Daar ging Robert B. lopen met de eerste prijs – 32 ptn 

en ex-marshall Christian met de tweede prijs. -28 ptn. Robert zag als beloning 

zijn Hcp stijgen van 16.9 naar 17.1. 

Bij de Birdies is het weer feest in Thailand, met een gelukkige maar nog niet 

ontdooide Willy (met vest) als winnaar-33 ptn en Ludo F. als tweede met 

evenveel punten maar slechtere retour. Ook Willy ziet zijn Hcp stijgen… 



** Chapeau Tartare : alle inlichtingen te bekomen aan de Bar of bij Krulle zelf. 
 

Bij de Bogey’s tenslotte kregen we het scenario dat uitgerekend de sponsor van 

de dag, Bernard, de beste score liet optekenen-36ptn maar zijn prijs spontaan 

onder lichte dwang doorgaf aan de Speaker of the day, zijnde Krulle, 31ptn 

waarmee Aimé opschoof met 35 ptn naar de eerste plaats. Ook hier ziet Krulle 

zijn Hcp stijgen… 

Vermelden we tenslotte the Longest Drive die deze maal voor de Vliegende 

Hollander was, en the nearest die naar Rinaldo ging. 

Volgde het obligate rondje voor rekening van de Men’s kas, en voor diegenen die 

zin hadden, de Chateaubriand of de Paling. 

Het zou misschien aangenamer geweest zijn om het aanvangsuur toch te 

behouden op 14.00u. 

We danken de gulle sponsor of the day Bernard ten zeerste voor zijn 

inspanningen, vermelden nog even dat Krulle een Chapeau Tartare** heeft, en 

dat we, alles beschouwd, de Captain eigenlijk feitelijk niet zooo erg gemist 

hebben…. 

Uw dd. Verslaggever. 


