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ENIAC Golf 2000

Hieronder het verslag van het ENIAC Golf evenement op 28 oktober 2000. Denk jij ook dat
het nog veel leuker, spannender, uitgebreider en boeiender gepubliceerd kan worden? Meld
je dan bij de redactiecommissie, want wat extra hulp kunnen we altijd gebruiken!.

Om twaalf uur verzamelen we bij de Olympus golfbaan. Beetje regen, maar verder alles oke.
Eerst lekker koffie, cappucino of thee. Daarna de baan op. Drie oefeningen, allemaal veertig
minuten, opgedeeld in twee groepen.

Eerst het potten.
Vanaf vijftig centimeter tot aan twee en een halve meter de bal potten. Veel lastiger
dan het lijkt. Op een pooltafel zou het ongetwijfeld beter gegaan zijn. Maar met de
juiste hoek van de onderrug, de benen wat gekromd en vooral het hoofd recht boven
de bal, bleek dat het toch nog redelijk kon.
Toen het chippen.
Met een ijzeren negen - of in sommige gevallen zelfs een tien - met een mooi boogje
de bal binnen een meter van de pokket slaan. Nee, niet in de sloot! Hoewel dat soms
wel eens mis ging. :-(. Gelukkig hadden we een paar emmers vol met ballen, dus
konden we het ons permitteren.
Tenslotte het ... slaan.
Zo hard mogelijk? Nee, dat was niet de bedoeling, maar wel zo ver mogelijk! En dat
met gewoon een mooie swing, flink met het lichaam draaien, ... kijken naar het
balletje en ... knal! Onze instructeur haalde bijna 200 meter. Dat was voor ons niet
weggelegd, maar die 150 ... dat lukte bij sommigen wel! Complimenten!

En na afloop natuurlijk een korte gezellige borrel, met wat bittergarnituur. Erg geslaagd -
en zeker voor herhaling vatbaar. Hieronder wat foto's ...



De clubs van de instructeurs. Ons lesmateriaal voor deze middag. Goed spul hoor, maar niet
bij de Macro kopen, aldus onze instructeur. Je kunt blijkbaar beter fl. 150,- voor één club
uitgeven, "Dan heb je levenslange garantie...".

Onze instructeur: Nanna en Robert: dankjewel voor de leuke middag! We hebben veel
geleerd.



De Eniac'ers - met aanhang - op een rij bij het slaan. Op naar die 100 meter!

De mooiste swing? Ongetwijfeld, Tammo - koning beachvolleybal - blijkt ook met de kleinere
golfballen aardig overweg te kunnen. 100 meter was geen probleem, en soms zelfs bijna
150. Jammer dat er af en toe eentje over het hek vloog ...



De startersbokaal was voor degene met het meeste talent: EMIEL VOSKUILEN. Gefeliciteerd!
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