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Deelnemers Agfa Golfdag
druppelden binnen
Normaal gesproken is het tijdens de Agfa
Golfdag altijd mooi weer. Dit jaar was dat
anders. Het evenement werd uitgerekend
in de natste zomerweek gehouden. In de
dagen daarvoor viel er heel wat hemelwater,
maar de dag zelf beloofden de buienradars
beterschap. En dus werd er met frisse moed
gestart. Er kwamen bijna vijftig golfers in de
prachtige en zeer gevarieerde baan van ‘De
Turfvaert’ in Rijsbergen in actie. De meesten
waren gewapend tegen een enkele bui en dat
was in het begin afdoende. Dat golfers geen
watjes zijn, bleek maar weer. Toch werd het er
niet droger op, waardoor zelfs doorgewinterde spelers het ongeveer halverwege voor gezien hielden. De ene na de andere deelnemer
druppelde, letterlijk, vroegtijdig binnen voor
een warme chocomel met slagroom en/of
Jägermeister. Het deerde niemand, iedereen
had het reuze naar z’n zin en kon er de lol wel
van in zien. Zeker na de welverdiende warme
douche en enkele alcoholhoudende versnaperingen verder, kwamen de sterke verhalen
los. Alle deelnemers keerden na de prijsuitreiking en een uitstekend afsluitend diner, moe
maar voldaan en weer helemaal opgedroogd,
huiswaarts. In zuidelijke richting naar België
of noordelijk binnen Nederland.

Die paraplu heeft Wouter van der Maat van
Rutgers PPS ongetwijfeld ‘ping, ping’ gekost,
maar levert vandaag z’n geld wel op. Martijn
Fluyt van Smart Packaging Solutions denkt
over zo’n investering na.

Wendy Fluyt van Smart Packaging Solutions
en José Adams van Agfa Graphics willen wel
poseren voor de foto, maar niet te lang, want
de dames hebben trek.

Marco Pol van MullerVisual (links) en
Leendert van As van Van As komen elkaar
wel vaker tegen in de baan en willen nooit
voor elkaar onder doen. Zo te zien is de stand
‘fifty-fifty’, want beide heren kunnen nog
steeds lachen.

Organisator Fred Brouwer (links) van Agfa
Graphics reikt de prijs voor ‘Golfer van de
dag’ uit aan de toernooidirecteur van het
Grafisch Golfen, Jörgen Rietveld. Fred’s
collega Jan Hulsinga staat klaar met ‘iets’
waar Jörgen wel van houdt.
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(vlnr) Bas Burmanje van
Hazenberg, Frank de Roo van
XpressionXL, Walter Geenen
van Gewadrupo en Kris van
Geel van Agfa Graphics kozen
er voor de flightfoto binnen te
laten maken. Buiten was het te
nat, al houden de heren wel
van nattigheid zo te zien.

