
Dit zijn onze tegenstanders in de competitie 
 
Het in de 1ste klasse (27-holes) uitkomende Dames 1 
team gaat in poule D209 spelen tegen Liemeer 1, 
Hattemse 1, Olympus 1 en Golfvereniging Nederland 2. 
De dames openen op 5 april op de baan van Olympus 
tegen Liemeer 1 en zijn daarna 3 weken vrij. Op 19 
april zijn de dames gastvrouw, dus is de 2de wedstrijd 
pas weer op 26 april. Dan is op de baan van 
Golfvereniging Nederland de 2de opponent Hattemse 1. 
Op 3 mei wordt op de Hattemse de strijd aangebonden 
met Olympus 1 en de competitie wordt afgesloten op 
de baan van Liemeer met als tegenstander 
Golfvereniging Nederland 2. 
 
De promovendus Heren 1 (36-holes) komen dit jaar uit 
in de 2de klasse, poule H13. In verband met een 
gewijzigde teamsamenstelling is getracht om het team 
in de 3de klasse te houden, maar dat was helaas niet 
mogelijk. Er staan een aantal zeer interessante partijen 
voor dit team op het programma. Tegenstanders zijn 
Zeewolde 1, Winterswijk 1, Sallandse 1 en ’t Zelle 1. 
Prima banen om te spelen, dus dat wordt genieten. De 
mannen zullen er alles aan doen om zich op dit niveau 
te handhaven. 
 
Het zondag Heren 1 team (27-holes) mag het gaan 
proberen in de 3de klasse, poule H224. Voor dit team 
komt weer een oudgediende om de hoek kijken en wel 
Ameland. Dit betekent een golfweekendje, want 
traditiegetrouw worden de greensomes altijd op de 
zaterdagmiddag gespeeld en de singles op 
zondagochtend. Noord Nederlandse 2, Havelte 3 en De 
Drentsche 2 completeren deze poule. Voor Heren 1 is 
het zak om bij de 1ste drie te eindigen aangezien de 



plaatsen 4 en 5 automatisch degradatie betekent naar 
de 4de klasse. 
 
Voor het zondag Heren 2 team (27-holes) is een 
prachtige poule-indeling (4de klasse, poule H241) naar 
voren gekomen. Aangezien Dorhout Mees 1 misschien 
wel de vreemde eend in de bijt is, zijn de overige drie 
tegenstanders en dan met name de banen van grote 
klasse. De Gelpenberg 2, Hattemse 2 en Sallandse 3 
zijn de andere tegenstanders in deze competitie. Ook 
voor dit team geldt dat er een top 3 rangschikking 
behaald moet worden, want anders is automatische 
degradatie naar de 5de klasse een feit. 
 
Het in de 1ste klasse (18-holes, poule M) uitkomende 
Dames 1 seniorenteam gaat voor prolongatie van het 
behaalde kampioenschap in 2019. Grote onbekende in 
deze poule i Hildenberg 1. Een tegenstander die de 
GRD nog niet eerder in enige competitie heeft 
getroffen. De andere clubs zijn Emmeloord 2, De 
Koepel 1 en Hattemse 1. 
 
Het nieuw samengestelde Dames 2 seniorenteam (18-
holes, 2de klasse, poule M226) krijgt te maken met uit- 
en thuiswedstrijden, aangezien dit team is ingedeeld in 
een poule van 4. Dit betekent slechts 4 wedstrijddagen 
en een aantal als “vriendschappelijk” aangemerkte 
wedstrijden. Voor Dames 2 senioren start de competitie 
op 9 april en eindigt (met een thuiswedstrijd) op 30 
april. Wellicht ter compensatie en troost spelen onze 
dames op drie prachtige banen, want De Nunspeetse 1, 
Roosendaelsche 1 en Anderstein 2 zijn de 
tegenstanders. 
 
Het Heren Senioren 1 team, uitkomend in de 4de klasse 
(27-holes, poule P58) gaat een nieuw poging wagen om 



te promoveren. Dit zal geen makkelijke opgave worden 
gelet op de geduchte tegenstand die zij mogen 
verwachten van Zwolle 2, De Lage Mors 1, De Koepel 2 
en Gaasterland 2. Leuke bijkomstigheid is dat er nu 
geen teams uit de polder worden getroffen, wat toch 
wel een unicum mag worden genoemd. 
 
Het nieuw geformeerde Heren Senioren 2 team komt 
uit in de 5de klasse, (27-holes, poule P93) en mag zich 
verheugen op aansprekende banen. Voor dit team 
liggen er zeker kansen om een kampioenschap binnen 
te slepen en rechtstreekse promotie naar de 4de klasse 
veilig te stellen. Naast Almeerderhout 6, zijn de andere 
opponenten in het Westland gesitueerd. 
Haarlemmermeersche 7, De Noordhollandse 2 en 
Waterlandse 2 completeren deze poule. 
 
Tot slot dan nog het Heren 1 seniorenteam dat uitkomt 
in de 18-holes competitie. Zij spelen in de 4de klasse 
(poule P234) en in deze poule geldt een plaats bij de 
top 2 betekent automatisch promotie. Ook dit is een 
nieuw geformeerd team, dat enig succes wordt 
toegedicht. In deze poule treffen wij ook een 
onbekende namelijk Weleveld 1. De verdere poule-
indeling herbergt echter weer de bekende namen van 
Hattemse 1, Keppelse 3 en Havelte 6. 
 


