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GOLFBAAN IN HAVELTE FUNGEERT KOMENDE ZONDAG
WEER ALS STRĲDTONEEL JAARLĲKS TOERNOOI

Wie wordt de nieuwe MeppelMaster?

Havelte/Meppel Wie mag zich komende zondag de beste golfer van de ge-
meente Meppel noemen? Dat is de inzet van het jaarlijkse toernooi Mep-
pelMasters, dat ook ditmaal op de prachtige baan van golfclub Havelte
wordt gehouden.
De interesse voor deze eendaagse titelstrijd was ook dit jaar weer over-
weldigend. Dit vooral gezellige toernooi was begin september al
volgeboekt.

Vol goede moed

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE VAN HET GOLFTOERNOOI IN HAVELTE POSEERT OP HET MEPPELER KERKPLEIN.
VAN LINKS NAAR RECHTS: ADRI VAN DER MEULEN, MAYAN RUIM, LYSANNE SOLKESZ, ROB REININK EN SEP
BENAK (TEVENS DE TITELVERDEDIGER).
DAAN PREST



De wedstrijdcommissie – bestaande uit Rob Reinink, Mayan Ruim, Adri
van der Meulen, Sep Benak en Lysanne Solkesz – hoopt dat dit jaar alles
van een leien dakje gaat. De coronacrisis veroorzaakte vorig jaar immers
een ietwat lauwe editie en twee jaar geleden werd het toernooi vanwege
overvloedige regenval op het laatste moment afgelast. Commissielid
Mayan Ruim is vol goede moed: „Het enthousiasme onder de inschrijvers
is weer groot. De inschrijving is nog nooit zó vroeg gesloten. We hebben
in totaal 76 deelnemers. We hanteren echter wel een wachtlijst, want de
ervaring leert dat er altijd mensen zijn die zich, om wat voor reden dan
ook, terugtrekken.”

Ervaring kan de wedstrijdcommissie niet worden ontzegd. Enkele leden
(Reinink en Ruim) tekenen al vanaf de eerste editie voor de organisatie.
„In de loop der jaren is het toernooi, denken we, steeds beter geworden.
Ieder jaar leer je immers weer iets bij.” Mayan Ruim benadrukt dat het
toernooi een breed scala aan spelers trekt. „Dat zijn niet alleen de échte
cracks, maar juist vooral golfers die ook voor de gezelligheid meedoen.
Het blijft natuurlijk mooi dat er een aantal golfers is dat het spelletje ook
goed onder de knie heeft en dus serieus strijdt om de titel MeppelMaster.
Dat betreft deze keer een groep van een man of 15, met een handicap van
beneden de 18. De enige voorwaarde voor deelname is dat je inwoner moet
zijn van de gemeente Meppel.”

Doordat de belangstelling zo groot is, dient de vraag zich aan of het niet
mogelijk is om meer deelnemers in te schrijven. „We hebben weleens 88
deelnemers gehad, maar dan moet je in flights van vier personen rond en
dat loopt gewoon niet lekker. Nu gaan we met drie golfers rond en dat be-
valt toch het beste. De start is van 9 uur tot 11 uur ’s morgens en dat loopt
dan de hele dag wel zo ongeveer door. Vergis je niet hè: je bent toch al-
gauw meer dan 4 uur onderweg op de baan in Havelte. De prijsuitreiking
is meestal wat later in de middag.”

Goed doel
Behalve het meedingen naar de bijzondere titel ‘de beste golfer van de ge-
meente Meppel’ kan zondag ook nog worden deelgenomen aan een leuke
puttwedstrijd. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel: een duo-
fiets, bestemd voor Zorgvilla Nova (een tehuis voor geestelijk en lichame-
lijk gehandicapten) en verzorgingstehuis Het Kerspel. Beide locaties be-
vinden zich in Nijeveen.

Een niet-onbelangrijk deel van de toernooidag betreft trouwens de ex-
tra’s. „Dat zijn verschillende dingen, maar het gaat vooral om bijvoor-
beeld de hapjes. We hebben daarvoor de familie Hu beschikbaar. Zij zijn
de uitbaters van golfclub Havelte die permanent de horeca beheren en
zorgen ook op deze dag voor werkelijk heerlijke dingetjes tussendoor. En
natuurlijk hoort daar ook een lekker drankje bij.”



Wat betreft de kanshebbers op de eretitel denkt Ruim vooral aan mede-
commissielid Sep Benak, de winnaar van de vorige editie. „Sep was vorig
jaar écht de beste golfer van het toernooi. Als commissie waren we het er
snel over eens dat hij nu zijn titel moet verdedigen. Zelf houd ik me toch
maar bezig met de organisatie. Ik kom op andere dagen best aan m’n
trekken, want ik sta toch zeker 3 of 4 keer per week op de golfbaan. Zelfs
tijdens mijn vakantie, onlangs in Italië, kon ik het niet laten. Het is voor
mij persoonlijk echt wel een way of life ”, aldus Mayan Ruim.
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