
 

 

 

De Loodsenregio Amsterdam heeft een levendige golf community. Een aantal loodsen heeft een 

sponsorcontract met de Amsterdamse Golf Club, een prachtige baan. Hier wordt tussen de 

loodsreizen door met veel plezier geoefend en gespeeld.  

Of al die oefening tot resultaat leidt, blijkt in november tijdens het jaarlijkse ‘Portugese Open’ voor 

loodsen, waarbij alle loodsen welkom zijn om deel te nemen. 

Van 2 tot en met 6 november 2016 is de 4
e
 editie gespeeld, op een selectie van de meest bijzondere 

banen van Portugal en bij heerlijke temperaturen van tussen 22 en 26 graden. De wedstrijdvorm is 

gebaseerd op de Stableford telling. De banen waarop is gespeeld: Oceanico Faldo, Quinta di Cima, 

Monte Rei, Oceanico Old Coarse en Oceanico O’Connor. Overnacht werd er in het vertrouwde Tivoli 

Marina in Vilamoura.  

 

 

De deelnemers van links naar rechts: 

Johan van der Laan (hcp 32,9), Marc Hilbrands (hcp 18,8), zittend, Dirk Jan de Zwart (hcp 6,6), Gijs 

de Boer (hcp 18,5), Henk (14,3), Geert-Jan Nienhuis (hcp 9,0). 

 

 



De resultaten: 

Johan van der Laan, Marc Hilbrands en Dirk Jan de Zwart gingen na 4 ronden de laatste ronde in met 

een totaal van respectievelijk 133, 132 en 126 Stablefordpunten.(Foto 2) Uiteindelijk heeft Johan 

gewonnen met 167 punten, gevolgd door Dirk Jan met 159 en Marc met 156 punten.  

Op een totale aantal birdies van 13 zijn er 6 voor rekening van Dirk Jan, er zijn 10 birdies meer 

gemaakt dan in 2015 wat een vooruitgang is van 433%! Ook is het totale aantal slagen over 5x18 

holes met 103 afgenomen, wat een verbetering is van 3%. Blijkt al dat oefenen toch te werken. 

 

 

Perfecte organisatie 

Ook dit jaar werd de tour weer strak georganiseerd door Geert Jan Nienhuis (Foto 3), die absoluut 

niets aan het toeval overlaat. Restaurants werden gebriefd op inkoop van de juiste ingrediënten, 

tarieven voor hotels en greenfees werden tot de laatste eurocent uitonderhandeld. Best value for 

money!  

Ook tijdens het spelen tekende Geert voor de organisatie: na iedere ronde werd het Leaderboard 

bijgewerkt en krijgen de deelnemers de stand te horen en met welke aangepaste handicap de 

volgende dag gestart wordt.  

Geert Jan, namens alle deelnemers bedankt voor de buitengewone inspanning om ook dit toernooi 

weer tot een groot succes te maken. 

 

 


