
Vanwege het Corona virus kon dit toernooi voor oud 
caddies in 2020 en 2021 geen doorgang vinden, 
waardoor dit nu de 16e editie was. Omdat er in 
Nederland al sinds lange tijd geen clubcaddies 
meer zijn, wordt de groep deelnemers vanwege 
ouderdom, en daarbij horende ongemakken, steeds 
kleiner. Niettemin gaven er deze editie nog 20 oud 
caddies (in leeftijd variërend van 59 tot over de 80) 
vanuit heel het land acte de presence, en zij lieten 
zich door de barre omstandigheden niet weerhou-
den om de baan in te gaan. Hoewel de buienradar 
lichte regenval van tijdelijke aard aangaf, kwam 
de regen op Golfcentrum De Hoge Dijk in volle 
hevigheid naar beneden. Maar deze krasse knarren 
bleken echte bikkels die niet voor elkaar onder 
wilden doen en moedig de regengoden trotseerden.

Na een verfrissende en vooral verwarmende douche 
na afloop kwamen bij de borrel, zoals gebruike-
lijk, de sterke verhalen uit het verleden weer naar 
boven. Maar het was vooral de vreugde van het 
weerzien tussen oude vrienden die de sfeer van 
deze dag kenmerkte. Zoals bij een mooi toernooi 
hoort, waren er prachtige prijzen te verdelen. Zo 
had Joost Luiten (die dit toernooi ondersteunt) een 
aantal leuke prijzen gestuurd en waren er greenfees 
van onder andere De Haagsche, de Noordwijkse, 
De Kennemer, en Golfpark De Hildenberg in 
Appelscha te verdelen. Vanwege de slechte weers-
omstandigheden kregen alle deelnemers ook nog 
een “regen” voucher voor 9 holes van Golfcentrum 
De Hoge Dijk om nog een keer onder betere 
omstandigheden terug te komen.

Uiteindelijk was het toch een wedstrijd waarbij 
bruto/netto strokeplay werd gespeeld. Peter 
Sluimers (spelende van handicap 22.4) won met 
73 slagen netto het netto klassement en Willem 
Borsboom (spelende van handicap 15) met 91 
slagen bruto het bruto klassement en werd 
daarmee de Old Caddy Kampioen 2022.
De eerste editie van het Old Caddie Open 
werd door Herman Runneboom in 1997 op de 
Amsterdam Old Course georganiseerd waar hij als 
caddy had gewerkt. Vanwege gebrek aan sponsors 
kon het toernooi helaas niet ieder jaar gespeeld 
worden, maar dankzij de inzet van Irene Zuidema 
en Winfried Plas (die op jonge leeftijd nog samen 
met zijn vader Geert Plas op de Amsterdam Old 
Course heeft gecaddied) die de organisatie zes 
jaar geleden van Herman Runneboom hebben 
overgenomen, is het gelukt het toernooi (na 
een onderbreking van twee jaar vanwege Covid) 
voor de vijfde keer te laten doorgaan, en lijkt het 
toernooi ook voor de komende jaren gered te zijn. 
Uiteraard valt en staat het bestaan van dit mooie 
toernooi met de steun van de sponsors. Extra 
sponsors (hoe klein ook) zijn dan ook van harte 
welkom en kunnen zich via oldcaddy@upc.nl bij 
Irene en Winfried aanmelden. Het zou toch zonde 
zijn als dit mooie toernooi voor de uitstervende 
groep van oud caddies zou verdwijnen.

OLD CADDIE TOERNOOI 2022 ONDER 
“SCHOTSE OMSTANDIGHEDEN” GESPEELD

Zoals al bijna 20 jaar traditie, organiseert 
Flight4You een Kerstreis naar Portugal, Algarve 
met verblijf in het leuke authentieke havenstadjes 
Lagos. Weg van de kerstdrukte en grijs winterweer 
in Nederland, geniet iedereen altijd volop van het 
heerlijke klimaat, de gezelligheid in de groep en 
vooral de meest prachtige banen.

Dit jaar wordt gespeeld op: Amendoeira O'Connor 
Jnr., Vale Da Pinta Golf Course, Golf Palmares en 

Golf Espiche. Een lust en must om te spelen.
Flight4You richt al meer dan 20 jaar volledig op het 
organiseren van golfarrangementen voor enthousi-
aste singles en alleengaanden die in een sfeervolle 
en comfortabele omgeving met echte gelijkge-
stemden een gezellige tijd willen hebben waarbij 
de interesse in golf of cultuur de bindende factor 
is. De sfeer tijdens de reizen is sportief en geani-
meerd en men ontmoet mensen die op dezelfde 
wijze van het leven genieten. 

Het is een professionele organisatie waarbij 
perfectie en kwaliteit van de arrangementen 
voorop staan. Maar tegelijkertijd heerst binnen de 
groepen een amicale en geanimeerde stemming, 
mede door het bindende optreden van de reisbe-
geleiding en voelen de deelnemers zich al gauw 
echt thuis. 

Kortom, Flight4You, op afstand dé specialist in 
Nederland op het gebied van luxe alleengaande 
golfreizen, biedt je net die extra dimensie,  er 
wacht je een warm welkom!

Behalve Kerst staan op de kalender dit najaar en 
voorjaar  nog vele andere reizen! 

Flight4You: als je alléén het beste wilt!
Flight4You is onderdeel van 3D Golfvakanties.

Contact:
Tel. 06 52321517
info@flight4you.nl
www.flight4you.nl
www.3dgolf.nl

SAMEN MET ANDERE ALLEENGAANDEN GOLFEN 
TIJDENS KERST IN HET AANGENAME ZONNETJE 
VAN DE ALGARVE OP DE MOOISTE GOLFBANEN!

Geniet mee van deze leuke reis met een enthousiaste groep alleengaande golfers. Een gewilde reis en nu nog aantrekkelijke 
vluchttarieven.

Tekst en foto: Eric Veenhuyzen

Dinsdag 27 september jl. vond onder barre “Schotse” omstandigheden op Golfcentrum De Hoge Dijk weer het jaarlijkse Old Caddy 
Toernooi plaats. 
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