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Najaar 2019 

 

 

Beste vrienden, 

 

Het laatste kwartaal dienst zich weer aan. Na een lekkere zomer is het afwachten of we nog een 

“Indian summer” mogen meemaken: de weersverwachtingen zijn vaak onvoorspelbaar. Buienradar 

waait met alle winden mee en de orkanen (nu is Umberto aan het razen) komen steeds dichter bij 

onze streken. We gaan het hoe dan ook zien. 

 

Overlijden Cees Hilhorst. In de vakantieperiode werden wij verrast door het plotseling overlijden van 

ons lid Cees Hilhorst. Cees, manager van een palletfabriek in Servië, is op 69-jarige leeftijd gestorven 

in het harnas. Na een zakendiner in Servië werd hij getroffen door een zwaar herseninfarct en kort 

daarna overleden. Cees had zich diezelfde dag bij mij aangemeld voor onze Spakenburgs Bottertocht. 

De volgende dag kreeg ik via onze Kringvoorzitter Frits Beunke het onthutsende bericht van zijn 

overlijden. Op zijn uitvaart, waarin Cees door familie treffend en met respect werd 

geportretteerd, hebben we met een kleine Mobilé-delegatie afscheid genomen van Cees.  We zullen 

zijn zeer markante persoonlijkheid missen.   

 

Bottertocht Spakenburg. Deze mag als geslaagd worden genoemd. Het weer zat mee, de wind volop 

in de zeilen en de stemming was prima. Het blijft telkenmale bijzonder om met een historisch erfstuk 

het Markermeer op te gaan. 
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Golfdag Scherpenbergh. Daar was ie weer 5 september: onze golfdag. Dankzij Aldert Veenstra en 

Hans de Groot zijn golfliefhebbers dit jaar volop aan hun trekken gekomen. Inclusief introducees 

telden we 25 deelnemers aan de verschillende wedstrijden onder de naam: Race to 

Scherpenbergh. Zelfs een voormalig lid van Kring Maurik was van de partij: Marc van Herpen. Op 25 

april kick-off Zeewolde, zie verder de aangedane banen: 

 
Race to Scherpenbergh 2019 met tussen haakjes 

respectievelijke winnaars. 

- 25 april Golfclub Zeewolde, Zeewolde (Stephan 

Zwanikken) 

- 15 mei Nieuwegeinse Golfclub, Houten (Pieter 

Baanvinger) 

- 19 juni Golfclub Hoogland Amersfoort , Hoogland 

(Steven Hanekroot) 

- 17 juli Golf4ALL Golfclub Harderwold, 

Harderwijk, (Marco Vianen)  

- 21 augustus The Links Valley Golfcourse and Country 

Club, Ermelo (Marco Vianen)  

 

En dan tot slot 5 september Golf- en Business club de 

Scherpenbergh, Lieren met de uitreiking van de Mobilé 

Golf Cup met ter afsluiting een heerlijk diner. 

Defending Champion 2019 Etienne Poulissen  

De uitslag van de beste twee scores van iedere 

deelnemer telden voor de eindzege mee, en dit jaar was 

dat tot zijn eigen verrassing Mark Mahieu. Winnaar 

wedstrijd: Berto de Vos, introducé van Aldert Veenstra. 

 

 

 

 

Agenda dit najaar: 

Kring Vuursche: 4 oktober (gastspreker Mr. Jeroen Meijer) en 22 november  

Kring Veluwe: 11 oktober (expert/spreker uit eigen kring Stephan Zwanikken) en 15 november 

Beide Kringen: 13 december Perscentrum Nieuwspoort Den Haag (met als eminente gastspreker 

Ruslanddeskundige Marie Thérèse ter Haar)  

  
Graag ontmoet ik jullie dan weer in goede gezondheid!  

Met collegiale groet, 

Martin Bourgonje 


