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Op een zonnige 15de juli bood de Amsterdam 

Old Course, onder de rook van de Arena, het 

decor voor een spannende wedstrijd tussen 

advocaten van de Amsterdamse balie. Zeven 

fl ights met jeugdige balieleden streden om 

de felbegeerde trofee van het Linklaters 

Jonge Balie Golftoernooi.  Voor minder er-

varen spelers werd een clinic georganiseerd. 

Ieder jaar vindt dit evenement plaats op een 

baan in de buurt van Amsterdam.

Na een feestelijke ontvangst, met prosecco 

en een hapje, werd door de eerste twee 

fl ights afgeslagen van hole 1 en 3. Tegelij-

kertijd introduceerden drie golfpro's dertig 

beginners met de golfsport. Chippen, 

afslaan, putten, het kwam allemaal aan 

bod. De clinic werd afgesloten met een 

heuse chipwedstrijd, waarbij sommigen 

duidelijk natuurtalenten bleken te zijn. De 

voorlichting voorafgaande aan het toernooi 

over de strikte kledingvoorschriften die 

onlosmakelijk verbonden zijn aan de golf-

sport, bleek achteraf bezien te wensen over 

te laten. Enkele dames voltooiden de clinic 

op hakken. Dit bleef niet onopgemerkt bij 

omstanders, die het geheel met verwonde-

ring aanschouwden.       

Terwijl de deelnemers van de clinic al waren 

neergestreken op het zonnige terras voor het 

clubhuis voor een drankje en een bitterbal, 

waren de fl ights nog altijd fanatiek aan het 

strijden om de hoofdprijs. Uiteindelijk bleek 

het team van Boekel de Nerée, (Valentijn 

Leijh, Dirk-Jan Gondrie, Sil Kingma en 

Marc Kuijper) onverslaanbaar. De vier heren 

ontvingen, naast de wisselbeker, 2 green-

fees voor de AOC en vrijkaarten voor de 

KLM-Open. Eervolle vermeldingen waren 

er daarnaast voor Bart Keupink, Elianne 

Bär en Axel Jacobs, respectievelijk de twee 

winnaars van de neary en de winnaar van de 

longest drive, die een privéles en greenfees 

wonnen voor The Dutch. 

 

De barbecue ging aan, en onder het genot 

van een biertje werd nog lang nagepraat 

over de mooiste slagen en de verste puts. 

Uiteindelijk werden de laatste Jonge Balie 
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Bär

leden na elven van het terras geveegd, 

waarna de terugtocht naar de binnenstad 

moest worden ingezet per taxi, fi ets of 

metro. Dit mocht de pret zeker niet druk-

ken, en velen zijn nog tot in de late uurtjes 

doorgegaan. Kortom, een uiterst geslaagde 

dag die smaakt naar meer.  
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