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Zaterdag 9 april om 10 uur werden we verwacht bij de Golfbaan van Edda Huzid in 

Voorthuizen. Vandaag stond de openingswedstrijd op het programma en mede door de 

goede weersvoorspelling beloofde het een heerlijk golfdag te worden. 

Aad was als eerste aanwezig en had alle scoringskaarten al voor ons ingevuld inclusief 

vermelding van het aantal slagen wat je mee kreeg. Daarnaast stond voor iedereen een 

bakje koffie klaar in combinatie met een Gelderse Krakeling. We konden lekker op het 

terras zitten met uitzicht op hole 1 waar het straks allemaal moest gaan gebeuren. We 

hadden weer een paar nieuwe spelers te verwelkomen te weten Hens Ruegebrink, Dick 

de Waard en introducé Arnoud Linckens. 

De baan lag er prima bij, de fairways waren keurig gemaaid en de greens lagen er als 

een biljartlaken bij. Dit was wel even wennen in het begin en menigeen putte in het 

begin dan ook te hard. Naast 

enkele leuke par 3 banen waren er 

ook enkele uitdagende par 4 en 5 

banen waar je goed moest 

nadenken welke club je het beste 

kon gebruiken. Vanaf de afslag lag 

er bij enkele holes op zo’n 180 

meter een waterpartij die je met 

een bruggetje moest passeren. De  

driver is meestal de favoriete club 

en bij een perfecte slag is deze 

afstand overbrugbaar maar de 

vraag was natuurlijk of dit vandaag 

ook zou lukken! De bal met een 

vijfje net voor het water leggen was achteraf misschien toch een betere keuze  

geweest 

We zouden met 28 man starten maar helaas vielen 2 man op het laatste moment af 

zodat we uiteindelijk met 9 flights van start gingen. De longest drive stond al op de 

derde hole. Bij de dames was het Gabriëlle Kramer en bij de heren Leon van Dijk die de 

langste drive wisten te slaan.  De neary was op hole 14. Uitgaande van het bord naast 

de afslagtee zou het 138 meter zijn maar visueel leek het veel dichterbij. Dit bleek ook 
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het geval want naast dat de vlag voorop de green stond was de teebox zo’n 15 meter 

naar voren geplaatst. Bij de dames was het weer Gabriëlle die de beste was en bij de 

heren was het Piet van Veelen die zijn bal het dichtst bij de pin wist te slaan. 

Nadat iedereen zijn scorekaart had ingeleverd bleek dat niemand de volle 36 punten 

had weten binnen te halen. De meeste van ons waren ergens in de twintig punten 

uitgekomen. Toch waren er ook een paar spelers die wel de 30 waren gepasseerd. 

Winnaar van de dag was nieuwkomer  Dick de Waard die 34 punten wist te scoren. Op 

de tweede plaats met 32 punten kwam Leon van Dijk en op de derde plaats Jan Borkus 

met 31 punten. Eric Kraaijevanger en Lea van Veelen hadden ieder 30 punten en 

eindigden net buiten het “podium”. 

De volgende wedstrijd is: 

 woensdagavond 11 mei op golfbaan Naarderbos over 9 holes. 

 Woensdagmiddag  18 mei  golfbaan Rijk van Nunspeet ; 18 holes tegen Siemens 
 
Daarnaast gaan we in juni 2 dagen golfen in België. Dat wordt een topper want we 
spelen op twee prachtige banen te weten Henry Chapelle en het Rijk van Margraten. 
 
Als je mee wilt spelen geef je dan snel via de website op, voor de wedstrijd tegen 
Siemens is het maximum aantal deelnemers 20.  
 
Gr Hans 
 
11 april 2011 

 

 

 


