
Wedstrijd Jos van Rooycup - 18 april 2022 

Dagverslag 

18 april, tweede paasdag, de traditionele wedstrijd om de Jos van Rooycup. 
Door Corona 2x niet plaatsgevonden, dus dit jaar werden alle winnaars 
uitgenodigd van de laatste 3 jaar. Dit betekende een mooi deelnemersveld. 
In flights van 3 werd om 13.00 uur gestart met de shotgunwedstrijd. 

 

 

Met een aantal flinke draaien aan de sirene gaf Jos van Rooy het startschot. 

Een aantal van de flights: 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Jos en Desiree reden de hele wedstrijd door de baan om eenieder te voorzien 
van een natje en droogje. Jos trakteerde op een broodje ei.  

 

 

Tobrass zorgde voor heerlijke worstenbroodjes. 

 

Er werd boven verwachting gescoord: van de 39 deelnemers hadden 30 spelers 
30 punten of meer! Mooie tweede, met 40 punten, werd Eugene Ong. De 
absolute winnaar werd Laurien Doesburg met 41 punten. Er werden in totaal 
maar liefst 20 birdies genoteerd. Het was dan ook een prachtige dag met 
perfect golfweer. 

 

 



 

 

Aansluitend aan de wedstrijd was het prima toeven op het terras. De partners 
kwamen binnen druppelen en in een informele ambiance kon er worden 
genoten van een walking/sitting dinner. 

 

De prijsuitreiking had een speciaal tintje. Natuurlijk omdat Jos zijn rol met 
verve vervulde. Maar ook omdat er de afgelopen weken een mysterie rondom 
de Jos van Rooycup in het clubhuis waarde. Waar was die gebleven?? Alles 
afgezocht, niet te vinden. 

Gelukkig had Jos nog een prachtige verzilverde (helaas door de tijd: zwarte!) 
schaal thuis van de eerste Presidentscup. Restte alleen nog de klus voor Marice 
om met zilverpoets de schaal weer als nieuw te krijgen. En dit is gelukt! 



 

 

Daarnaast heeft Jos een nieuwe beker gekocht. Elk jaar zal aan de nieuwe 
winnaar een nieuwe beker worden overhandigd.  

 



 

 

Tot slot had Jos nog een idee, opgedaan tijdens het kijken naar de Masters, op 
Augusta:In de jaren die komen krijgt elke winnaar van de Jos van Rooy-cup een 
mooi jasje aangemeten. Dit exclusieve jasje mag alleen worden gedragen op 
exclusieve - nader te bepalen -  momenten van de golfclub. Het idee werd 
onder luid applaus ontvangen. Het bestuur gaat onderzoeken hoe hier vorm 
aan kan worden gegeven. 
 

  



DE WINNARES  LAURIEN DOESBURG 

 

 

Nadat ik zondagavond terug ben gekomen uit Athene begon ik relaxed aan de 
wedstrijd. We gaan gewoon lekker golfen en het resultaat zien we wel. Het 
weer zit in ieder geval mee. 

Ik had het geluk dat ik op hole 1 mocht starten. Voor mij begon deze niet zo 
goed, een 8. Wordt het dan zo’n dag? Hole 2 had ik 6 slagen nodig. Ook niet 
goed. Ik besloot met een andere bal verder te gaan. Meteen maakte ik een 
lange put voor birdie. Dat gaat goed.  

Na hole 9 stonden Jos van Rooy en Desiree Driessen klaar met een broodje ei 
en worstenbroodje. Super leuk! Bedankt. 

Na 18 holes kwam ik van de baan en ik dacht dat ik mijn handicap had gelopen. 
Iets waar ik heel blij mee ben. Echter na het tellen van mijn punten kwam ik op 
41. Ik geloofde het niet, klopt dit wel? Ik heb het nog 3x nageteld. Bij het 
invoeren van mijn score zag ik ook dat ik 79 slagen had. Mijn 2e beste rondje 
ooit. En dit met een 8 en 6 op hole 1 en 2.  



Ik wil nogmaals iedereen bedanken die aan deze wedstrijd hebben 
meegeholpen. De organisatie, de horeca voor het diner, mijn flightgenoten en 
natuurlijk Jos van Rooy. 

Laurien 


