
Golfbaan Hoge Dijk Amsterdam 28 sept. 2011: 

Woensdagmiddag  28 september speelden we alweer onze laatste “avondwedstrijd” over 9 holes 

met onze golfclub. Deze keer was het decor de golfbaan Hoge Dijk die net naast het AMC ziekenhuis 

in Amsterdam ligt. De snelweg A2 ligt er pal naast maar door de flinke bossage naast de baan en de 

gunstige wind was hier nauwelijks iets van te merken.  Het was de eerste keer dat we deze baan met 

onze golfclub aandeden en voor velen van ons was het dan ook de eerste kennismaking met de baan. 

De algemene indruk was zeer positief, de baan lag er netjes bij en met het mooie weer en de prima 

fairways maakten de baan een goede indruk op de spelers. Met Heineken op de tap en de 

frisdranken van Vrumona in het pakket zeker een baan om nog eens terug te komen.  

 

Martien voor zijn tweede slag op hole 7 

Vanaf 16.00 uur werd er om de 10 minuten gestart in flights van 4 personen. Er waren 16 spelers 

waarvan 2 dames en 14 heren.  Deze keer deden er twee nieuwe spelers mee te weten Boudewijn 

Siliakus (Finance) en Wouter Kwakernaak  (Oud Reuchlin Boelen). Vorige week was weliswaar de 

herfst begonnen maar dat was aan het weer absoluut niet te merken. Het weer was prachtig, lekker 

warm en een heerlijk zonnetje. De korte broek kon aan en er kon lekker aan de clubpolo gegolfd 

worden. 

Mooi golfweer is vaak goed voor goed golfspel hetgeen ook deze keer te merken was, want er werd 
ondanks scherpe handicaps hoge scores behaald. De neary stond op 6 en betrof een korte hole van 
108 meter met een waterpartij voor de green. Hier was het nieuwkomer Boudewijn die zijn bal op 2 



meter van de pin wist te slaan en hiermee de neary binnen haalden. Wat ook nog even genoemd 
mag worden is dat zijn mooie afslag ook beloond werd met een verdiende birdie.  De longest stond 
op de laatste hole. Hier was het eerst Ron Pannen uit de eerste flight die zijn naam mocht noteren 
maar Boudewijn ging  in de tweede flight over deze afstand heen. De marker stond  super ver maar 
longhitter Leon van Dijk wist toch weer in de laatste flight zijn reputatie waar te maken door zijn bal 
nog verder te slaan (250 meter).  De dagwinnaar was deze keer Koen Hermann die met 21 stableford 
punten als eerste eindigde net voor de andere nieuwkomer Wouter Kwakernaak die 20 punten wist 
te verzamelen. Ralph van de Hulst en Hans Noordermeer sloegen beiden 19 puntjes en eindigden 
samen op de derde plaats. 
 

 
 
Koen Hermann (groene shirt) was match winnaar 
  
Op zaterdag 22 oktober om 9 uur spelen we onze laatste wedstrijd. Dit is een 18 holes wedstrijd op 
de mooie oude baan van de Oosterhoutse Golfcourse. Een absolute aanrader dus als je in de 
gelegenheid bent schrijf dan snel in want voor deze wedstrijd geldt wel vol = vol.  
 
Tot de volgende keer, 

Groetjes, 

Hans 

 


