
Beste Rob en Ans, hulpdames en alle golfvrienden; 

  

Door privéomstandigheden was ik niet in staat om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking 

die ik graag had willen meemaken en mijn speech willen houden. Via deze weg wil ik 

toch graag mijn speech doen. 

  

Ik speel nu ruim 30 jaar golf waarvan 15 jaar bij Ookmeer en in die 15 jaar heb ik alle 

kampioenschappen wel eens gewonnen, soms 1 of 2. 

Mede door de coronastop heb in 2020 en 2022 weinig kunnen spelen en trainen. 

Ik kreeg toen de gedachten nu is het echt voorbij , ik kan nu er alleen nog maar 

achteraan hobbelen en hopen dat ik nog in de prijzen val. 

Begin 2023 nam ik mij voor dat ik nog 1 keer keihard ga trainen (soms 6 dagen in de 

week) met de doelstelling om nog 1 keer mijn best te doen om te vlammen. 

Maar tot mijn grote verbazing win ik niet 1 of 2 maar alle 5 

Nu word ik over een paar weken 74 en in die 15 jaar dat ik lid ben van Ookmeer heb ik 

nog nooit alle 5 kampioenschappen gewonnen. Het is voor mij altijd een fijn gevoel om te 

winnen, en het rare is dat ik nu voor het eerst ook echt trots op mijzelf ben en dat gevoel 

heb ik nog nooit gehad en gekend in al die 30 jaar dat ik golf speel, ook niet van mijn 

overwinningen bij mijn oude club Olympus. 

Mijn dank gaat uit naar onze wedstrijdleider en organisator Rob van Breugom. Wat ik erg 

op prijs stel is dat ik hoorde van een goede golfvriend dat je mij complimenteerde voor 

de behaalde kampioenschappen van dit jaar. 

Al mijn flightgenoten wil ik bedanken voor de sportieve wedstrijd. 

Speciaal wil ik de finale flight bedanken waar het toch wel spannend was tussen mijn 3 

medespelers waarbij een speciaal compliment naar Dick Groen die een rondje 73 bruto 

scoorde (en die ik met grote regelmaat mooie slagen zag doen) Ik zelf ook 73 bruto, 

maar voor mijzelf was hij de dagwinnaar i.v.m. dat hij een hogere hc heeft als ik en het 

moeilijker is om zo,n lage score te behalen (dit kampioenschap 2x met hem in een flight 

gespeeld 2x 73 bruto). Het gaat mij opvallen dat als ik met Dick loop hij altijd goed 

speelt en dat ik mijn best moet doen om te winnen. Dus ik speel liever alleen in de finale 

met Dick. 

Mijn felicitatie gaat uit naar Jan Mol 2e, en Bob Bernhard 3e. 

De barmedewerkers bedankt. 

Mocht ik iemand vergeten zijn mijn excuus maar die ook bedankt. 

Op kort termijn en met redelijk weer hoop ik weer mee te doen met de 

dinsdagwedstrijden. 

  

Met vriendelijke groet; 

Ron van Dam 

  

 


