
Herendag Golfclub Kurenpolder op bezoek bij de Herendag Strijensche Golfclub 
 
 
 

Maandag 17 oktober was het zover. Na het bezoek van de Herendag van de Strijensche Golfclub aan 
de Golfclub Kurenpolder in juni van dit jaar, kwam de Herendag van de Kurenpolder vandaag bij ons 
op bezoek. Alles was keurig georganiseerd: ontvangst met koffie met gebak, een lunch en leuke prijzen.  
Maar liefst 44 deelnemers hadden zich ingeschreven!!!  

Alleen het weer wilde niet echt meewerken. Om 10 uur stond iedereen klaar om 
met de ronde golf (een Texas Scramble variatie) te starten, maar vanwege de regen 
is er toch maar besloten om wat later te starten.  
Dat bleek uiteindelijk een goede keuze, want de regen werd geleidelijk minder.  
De balans na afloop was dat de prestaties helaas wel wat beïnvloed waren door het 
weer, maar dat iedereen een leuke ronde golf had gelopen. 

 
Na terugkomst van de ronde golf hadden de dames van de Strijensche Golfclub inmiddels een prima 
lunch klaargezet. Een beetje nat maar voldaan, kon na het golfen even bijgekomen worden met een 
drankje en vervolgens aan de lunch worden begonnen.  
 

             
Natuurlijk stond ook bij deze Herendag zoals gewoonlijk de gezelligheid voorop, maar er waren toch 
ook een prijsjes voor de winnaars. De Teams met de meeste gewonnen holes en de winnaars van de 
Longest op hole 9 en de Leary op hole 5 werden ook nog even door Rinus van Dijke in het zonnetje 
gezet  met een lekker fles wijn en golfballen.  
 

       
  

Een bijzonder leuke geste van de Herendag Kurenpolder was de deelnemers van de 
Herendag van Strijen met een potje Honing te verassen. Dit is natuurlijk heel erg op prijs 
gesteld. Met dank aan de Herendag Kurenpolder en aan onze dames kunnen we vaststellen 
dat het een leuke en succesvolle dag was en voor herhaling vatbaar. 
Helaas weten we niet of dat volgend jaar lukt, want op de Golfbaan Kurenpolder is een 

reorganisatie aan de gang, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.  
Maar we houden zeker contact! 
 
Volgend jaar zal de Herendag van de Strijensche Golfclub zeker weer van zich laten horen met de 
wekelijkse Herendag en de regelmatige bijzondere golfdagen. En natuurlijk is er de Wisseltrofee van 
de Herendag.  Iedereen is dan ook elke maandag van harte welkom op onze Herendag. 
Dank aan de dames van Strijensche Golfclub voor de goede verzorging voor de inwendige mens en 
natuurlijk aan alle deelnemers van beide golfclubs voor het samen realiseren van een succesvolle dag, 
ondanks het weer! 
 
 

Allemaal tot ziens op de Herendag van de Strijensche Golfclub! 


