ABN AMRO Student Open 2009 daverend succes!
PURMEREND- Dit weekend is er op Burggolf Purmerend het ABN AMRO
Student Open gespeeld. In een heerlijk zonnetje gingen maar liefst 170
studenten de baan in! De inzet was het Nederlands Studenten Kampioenschap
golf en wildcards voor de pro-am van het ABN AMRO Ladies Open. Het veld
lag dicht bij elkaar maar na 36 holes trok het team uit Rotterdam aan het langste
eind. Individueel won Jurjen Hollema bij de heren en Romee van Bommel bij de
dames! De teamspeler die individueel als beste uit de bus kwam was Rogier
Mol.
Het toernooi begon al vrijdagochtend toen de individuele klasse en alle twaalf teams gingen
beginnen aan de eerste 18 holes. De teams vertegenwoordigen hun eigen universiteit of
hogeschool. Terwijl de lage handicappers in de baan waren, arriveerden de deelnemers uit de
andere klassen. Aan het einde van de dag stond het team van Rotterdam bovenaan het
leaderbord. Later op de avond werden de deelnemers welkom geheten door voorzitter Femke
van Kesteren. De borrel die volgde op de kick-off zal door menigeen nog lang worden
onthouden.
Zaterdag is de dag waarop de beslissingen vallen. Dat hadden de spelers goed begrepen en ze
gingen furieus van start. De mensen met een hogere handicap of minder golfervaring kwamen
op zaterdag ook aan bod. Bij de recreanten werden superscores gemaakt en de masterclass
was een waar succes.
Doormiddel van het Izeescore systeem konden alle spelers die al klaar waren hun clubgenoten
volgen in het clubhuis. In de laatste spelfase waren alleen de Rotterdamse en Delftse nog in de
race voor de titel. Maar door solide spel konden de vier heren van Rotterdam de beker
omhoog houden!
Na de huldiging was het tijd voor het 4-gangen diner in restaurant Magnolia’s. Alle andere
prijswinnaars konden tijdens het diner hun applaus ontvangen. Er was ook tijd voor stichting
Laat Ze Maar Lachen. Deze organisatie zet zich in om kinderen met een minder goed
toekomstperspectief eens lekker mee uit te nemen.
De avond is afgesloten met een spetterend eindfeest waarbij iedereen zich kon uitleven op de
beats van DJ Arjan Kreischer.
Dit alles is mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor ABN AMRO. Het was een fantastisch
toernooi. We hebben nu al zin in volgend jaar, tot op het ABN AMRO Student Open 2010!

