
GC Edda Huzid 25 augustus 2012 

Zaterdag 25 augustus  was het weer de eerste wedstrijd na de zomervakantie. Deze keer was er een 18 holes 

wedstrijd georganiseerd in Voorthuizen op de baan Edda Huzid. Een leuke bosbaan waar we ieder jaar wel 

een keertje spelen en die bovendien lekker centraal in Nederland ligt zodat iedereen niet al te ver hoeft te 

rijden.  Ondanks slechte weersvoorspellingen mochten we niet klagen en hebben we, op een korte krachtige 

bui na, de hele wedstrijd prima weer gehad. Ook met de opkomst hadden we zeker niet te klagen want er 

deden maar liefst 28 spelers mee, zodat we met 10 flights van start gingen. Erg leuk ook om te zien dat 

iedereen met veel enthousiasme aan de start verscheen en het tijdens en na de wedstrijd super gezellig was. 

 Hole 14,  flight 4  met Mieke, Wouter en Hans 

De ontvangst op Edda Huzid was erg goed door de baan geregeld, vooraf koffie en een lekker koek en na 

afloop lekkere hapjes en heerlijk koud Heineken bier.  Hans bracht in de speech de groeten over van Aad die 

helaas door ziekte afwezig was en binnenkort geopereerd moet worden.  Aad namens ons allen beterschap en 

hopelijk zien we je snel weer in ons midden. Ook werden onze sponsors bedankt, Rene had via onze vestiging 

in Deventer,  gezorgd dat we een aantal gratis greenfees hadden waardoor we de kosten aardig in de hand 

konden houden. Ellen en Wouter hadden names Oud Reuchlin Boelen een doosje wijn gesponsord zodat er 

voor de winnaars een flesje wijn uitgedeeld kon worden.  Nogmaals mede namens alle spelers, dank voor de 

sponsoring,  want mede hierdoor kunnen we de eigen bijdrage laag houden. Ook werd een nieuwe speler 

welkom geheten. Tim Spierenburg van Vrumona in Bunnik was vandaag voor de eerste keer van de partij.  



De longest drive voor de dames en de heren was neergezet op hole 3.  Bij de dames won Ellen Lemmen en bij 

de heren Ralph van de Hulst. De neary stond op hole 11 en werd gewonnen door Piet van Veelen. Naast  een 

extra punt voor het klassement werd er ook door ieder een doosje ballen verdiend. 

De einduitslag leverde een spannend slot op. Maar liefst 4 spelers eindigde met 37 punten.  Jan Borkus (hcp 

28,0), Piet van Veelen (hcp 28,1), Wouter Kwakernaak (29,4)  en Martien Sikking  (hcp 36) verdienden met 

deze eerste plaats een flesje wijn en 4 punten in het klassement. Nieuwkomer Tim was de “rode 

lantaarndrager” en kreeg als troostprijs ook een flesje wijn . 

Jan en Piet worden door Rene gefeliciteerd   

De volgende wedstrijd is woensdag 19 september, we spelen dan vanaf 16.00 uur op Kromme Rijn een 

wedstrijd over 9 holes. Hierna hebben we 9 oktober nog een wedstrijd op de golfbaan Wilnis en op zaterdag 

27 oktober de afsluitwedstrijd op Bergvliet in Oosterhout. Inschrijven kan via de website. 

 http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/html/agenda_2012.html 

Ook op facebook zijn we te vinden .  Als je (leden) nog niet aangemeld bent kan je klikken op onderstaande 

link, je zal dan door de beheerder aan de (besloten) groep worden toegevoegd. Doel van FB is het delen van 

foto’s en de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Ook kan je makkelijk een leuke foto die je wilt hebben 

van FB naar je eigen computer downloaden.  

http://www.facebook.com/#!/groups/109793475718866/ 

Groetjes, Hans Noordermeer 

29 augustus  2012 
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