
Edda Huzid 27 juni 2015 

Afgelopen zaterdag speelden we 18 holes op Edda Huzid. Op deze baan hadden we in het verleden al 

vaker gespeeld maar terugkijkend was dit toch alweer 3 jaar geleden! Waar is de tijd gebleven 

zeggen we dan . Het zonnetje scheen en er stond nauwelijks wind dus alle ingredienten voor een 

mooie golfdag. We waren met 22 spelers verdeeld over 7 flights en de eerste flight stapte om 10.58 

uur de baan in. Vandaag hadden we een nieuw lid die we mochten verwelkomen. Katrien Janssen 

van de afdeling Finance in Zoeterwoude speelde vandaag voor de eerste keer met ons mee. Welkom 

Katrien leuk dat je van de partij bent en hopelijk zien we je vaker bij onze wedstrijden.  

 

We hadden een een neary op 8 en een leary op 11. De leary werd deze wedstrijd voor de eerste maal 

geintroduceerd en houdt in dat je op een par 4 je bal bij je tweede slag het dichst bij de vlag moet 

slaan. Het is eigenlijk een longest neary! De neary op 8 werd geslagen door nieuwkomer Katrien die 

hiermee direct haar visitekaartje afgaf . De leary werd door een andere Financial geslagen te weten 

Hans Noordermeer. Met 40 punten werd Ron Pannen winnaar van de dag, goed gedaan Ron 4 

punten boven je hcp spelen is een prima prestatie. Tweede met 36 punten werd Rene van der Geer 

en derde met 34 punten Lea van Veelen. Rene verstevigde met deze score zijn leidende positie in het 

klassement op twee punten gevolgd door Lea. De daguitslag en het bijgewerkte klassement staan op 

onze website. 

Het was een gezellige golfdag die werd afgesloten met een biertje buiten op het terras. De winnaars 

werden nog even in het zonnetje gezet en Hans bedankte ook Rene Roest en Aad Kobessen die de 

afgelopen winter veel tijd gestoken hadden in het herdesign van onze website. 

De volgende golfwedstrijd is 15 juli, dat is een extra ingelaste “wedstrijd” op Bentwoud. Het is op een 

woensdag en we starten vanaf 16.00 uur en spelen 18 holes. De wedstrijd telt niet mee voor het 

klassement en introducees zijn welkom.  

Hans 


