BC Cross Country Wedstrijd 15 oktober
2021
De pahahaden op, de lahahanen in, vooruit met flinke pas !
De wandelschoenen aan, rugzakje mee met de broodnodige versnaperingen, veldfles, kompas,
misschien zelfs een tentje en een slaapzak. De Nordic-walking stokken fier in de maat mee laten
gaan, en met de blik op de horizon, gaan we de wijde wereld in.
De Cross Country staat voor de deur.
De Cross Country van de Kagerzoom
Businessclub is echter een héél klein beetje
anders. De paden zijn al veel bewandeld, we
kennen de baan op ons duimpje, en tóch ….
Ger had er weer een prachtige kaart van
gemaakt, nét een beetje anders dan de
vorige keer. De baan is nu ook, met dank aan
Kees Duindam, in de computer gezet zodat
we zonder al teveel moeite de scores kunnen
inbrengen en een lijst met winnaars
uitdraaien.
Zoals aangekondigd gingen we dus de baan in tegengestelde richting spelen. We moeten dus
eerst even alle vlaggen verplaatsen, dan de nieuwe tee’s uitzetten, en tenslotte, drie markers in
de baan aanbrengen waar de spelers verplicht omheen moeten spelen. Ger had al een paar voor
vergaderingen met de Baan Cie en de Greenkeepers achter de rug – dank weer aan deze partijen
die altijd toch maar weer ons zo fijn bijstaan. Daarna het inmeten door op de baan Ger en
ondergetekende op woensdag, zomaar tussen de reguliere spelers door. Op de vrijdagmorgen
hebben we ieder met een eigen buggy, nog snel even het Cross Country parcours uitgezet om
vervolgens alle deelnemers die ondertussen ongeduldig in het clubhuis stonden te trappelen,
het groene licht voor wandeling richting hun eerste afslag gegeven.
Met de ½ shotgun start, moesten de spelers eerst hun startpunten opzoeken, en dan,…… waar
ben ik ? Hier zie ik niets herkenbaars ! De baan is nu plotseling écht een Cross Country geval
geworden, de bekende strategieën moeten overboord, de speelwijze aangepast, de afstanden
zijn allemaal anders. Waar je eerst wist; daar naartoe spelen om die bal te kunnen slaan, moest
nu weer opnieuw bedacht worden. Maar dát maakt het zo leuk !
Eline had voor er voor gezorgd dat ieder team een dubbele prijs meenam, om na de wedstrijd,
via een soort tombola systeem met genummerde ballen, iedereen
aan een prijs te helpen. Dat resulteerde in een prachtige
prijzentafel! Het weer speelde opnieuw geweldig mee, zonnig en
droog. Met de versnaperingen op het terras en een super
gezellige middag, mogen
we deze Cross Country als
zéér geslaagd in de annalen
optekenen. Iedereen was
enthousiast en dat iedereen
een prijs mee naar huis kon nemen, verhoogde alleen
maar de feestvreugde. Absoluut voor herhaling vatbaar !
Dat het parcours spannend en uitdagend was, bewezen
Heeren op de maandag daarna: een record aantal aan deelnemers (52) en zij speelden deze zelfs
2x door er 18 holes van te maken. Het enthousiasme en succes van die middag werd vervolgens
naar ons terug gekoppeld onder het uitspreken van een aantal dankbetuigingen. Geweldig dit
mooie club gevoel!
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De volgende maand is weer een “normale” wedstrijd, gewoon het rondje en een gezellige na-zit.
Dit staat gepland op 19 november.
Jan de Baare

