Hattemse Golfclub 30 juni 2018
Vandaag werd er weer naar het noorden afgereisd en deze keer was Hattem onze locatie voor een 18
holes wedstrijd. Het was deze keer prachtig weer met zomerse temperaturen van rond de 27 graden.
Een lekker windje zorgde voor was verfrissing al merkte je dat tussen de bomen vaak niet. Gelukkig
was er schaduw ten over dus je hoefde niet de hele dag vol in de zon te lopen. De baan was door het
mooie weer van de laatste tijd wel gort droog. Hoe anders kan het verkeren, immers precies 4 weken
geleden zouden we op de Gelpenberg in Drenthe spelen echter deze wedstrijd moest te elfder ure
afgezegd worden omdat de baan door de overvloedige regenval onbespeelbaar werd bevonden.
Gelukkig wist Piet toen snel te schakelen en konden we wel spelen op Martensplek. Om 10 uur stond
de koffie met appelgebak klaar en konden we lekker genietend op het terras, met uitzicht op de
baan, de wedstrijd voorbespreken. De golfbaan is één van de oude banen van Nederland en bestaat
uit 9 holes (par 3 en 4) gesitueerd in het bosgebied aan de rand van Hattem. Omdat het een 9 holes
golfbaan is speelden we deze keer 2 rondes, zodat je ook 2x de kans had om de neary en of de leary
te slaan.

De baan lag er droog bij
Vlak voor de eerste flight de baan in ging liet Diana ons schrikken. Ze struikelde over een wiel van een
golfkar en viel met haar gezicht op het grindpad. Een aantal nare schaafwonden in gezicht, armen en
knieën ten gevolge. Gelukkig viel het achteraf nog reuze mee en kon ze na een kort bezoek aan de
eerste hulp weer lachen en genieten van de dag.
Vandaag mochten we ook een nieuw lid begroeten. In dit geval Toine Schouten die werkzaam is bij
Group Supply Chain in Zoeterwoude en een directe collega is van Peter Smith. Gezellig Toine we
hopen dat je het naar je zin hebt gehad en dat je vaker van de partij zult zijn.
We hadden een neary op 3 en 12 staan welke uiteindelijk door Peter werd opgeëist. De leary stond
op 7 en 16 (blinde hole) en werd geslagen door Jan. De wedstrijd werd gewonnen door Lea die maar
liefst 39 punten wist te vergaren. Ze speelde van de gele tees, dit is weliswaar iets verder dan de

rode tees echter ter compensatie krijg je wel een aantal slagen extra. Op de tweede plaats kwam
Peter die 33 punten wist te halen en als derde eindigde met 32 punten Hans.

Wim Vergunst heeft er zin in
Na afloop hebben we nog heerlijk met elkaar buiten gezeten en genoten van een heerlijk glas bier
dan wel een andere versnapering. De volgende wedstrijd is over twee weken op 14 juli. We spelen
dan een oefenwedstrijd op de Waterlandse bij Amsterdam. Voor deze wedstrijd geldt een speciaal
tarief van 25 euro (leden). Je kan ook een introducé meenemen die betaald 30 euro. Als je mee wilt
spelen geef je dan snel op.
Met vriendelijk groet,
Hans

