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Nog een beetje vermoeid en onder de indruk van een overweldigend deelname aan de Alpina 

Competitie op 15 Augustus, verzamelde zich een delegatie van onze senioren op een donkere en 

druilerige donderdag morgen om gevolg te geven aan een uitnodiging om in Overijse te komen spelen. 

Ofschoon de reis onder droevige omstandigheden begon, werd de hemel steeds helderder naarmate we 

in de buurt van het Brusselse gewest kwamen en werden we steeds optimistischer over de rest van de 

dag. 

 

De zon kwam juist pop tijd door voor de start per shotgun en plotseling werd het duidelijk dat we 

eerder anti-zonnebrand-creme dan regenkleren zouden nodig hebben.  

 

Naar men zegt, is de Overijse Golf Club het moeilijkste 9 holes golfterrein van België… tenminste dat 

is wat de leden van Overijse, niet zonder trots, beweren!! De goede kant van het terrein is, dat het een 

verscheidenheid van bekende mooie alsook onbekende, mooie, exotische bomen en struiken te bieden 

heeft, als ware het een arboretum. Dit was de grote troost voor al die keren, dat we vanaf de tee-off de 

bal niet op de fairway konden houden. Tussen de holes in konden we ook de zware ecologische 

inspanningen van de laatste paar jaar bewonderen…. Niet toegankelijke prachtige bloemenvelden, vol 

met vele verschillende bloemen in volle bloei en in alle kleuren. De trots van de greenkeeper. 

 

Over het sportieve resultaat van de FN delegatie gaan we beter niet in details. Het moet overigens wel 

gezegd worden, dat we er nu vast van overtuigd zijn, dat Overijse inderdaad de moeilijkste 9 hole golf 

is van België!! Het moet ook vermeld worden dat enkele FN spelers een rijke kennis hebben verkregen 

van boomcultuur als ook een grote vaardigheid om terug op het goede spoor te komen van onder 

diverse soorten bomen, struiken en heggen. Het gerucht gaat, dat enkele spelers zelfs niet eens de 

kwaliteit van diverse fairways hebben kunnen ´proeven´. Ze konden niet genoeg van krijgen alles wat 

er naast groeide en bloeide. 

 

Als een pleister op de wonde, bood de Captain van Overijse een vriendendrank naar keuze aan om 

deze dag met zovele nieuwe ervaringen opgedaan op een 9 hole golfterrein – dat een reputatie hoog te 

houden heeft – te beëindigen!! 

   

Uw nederige dienaar. 

Pieter Aarts 

Captain Senioren 


