
Verslag van onze wedstrijd op de 
Hattemse Golf & Countryclub. 

 
Zaterdag 29 juni 2019.  

 

Het was een stukje rijden maar dan heb je ook wat. De Hattemsche Golf & Countryclub gelegen midden in de 

bossen en het is er heerlijk stil. 

Een ieder was op tijd. Helaas moest Patricia i.v.m. een fikse keelontsteking op het laatste moment afzeggen. En 

natuurlijk was een ieder over bezorgd om Diana dat zij niet weer zou vallen net als vorig jaar. Na de 

voortreffelijke ontvangst met koffie/thee en een mooie punt gebak konden wij op tijd starten. Het was erg 

rustig en de, 9 holes,  baan lag er prachtig bij. 

Het was een perfecte temperatuur om in te spelen. De flight indeling was ook weer top geregeld. Het kon dus 

allemaal niet verkeerd gaan.  

Een mooie 9 holes baan welke wij 2 x hebben gelopen. Zoals gebruikelijk, bijna, maakte Diana weer de mooiste 

foto’s welke binnenkort op de site zullen staan. De uitslagen en de totaalstand zijn inmiddels verwerkt op de 

site. Het valt mij op dat een aantal spelers slechts 1 wedstrijd pas hebben gespeeld van de afgelopen 5. Hopen 

dat deze leden zich inschrijven voor de resterende 5 wedstrijden.  

Nadat alle flights binnen waren hebben wij heerlijk op hole 19 kunnen nagenieten onder het genot van een 

mooi drankje uit ons kern assortiment en niet te vergeten de overheerlijke frituurhapjes. Hans nam tenslotte 

nog even het woord. Wij schrokken allen van de mededeling over Rob Roelofswaard die na een beroerte, op 

dat moment nog, in het ziekenhuis verblijft in het buitenland verblijft. Inmiddels is Rob terug in een ziekenhuis 

in Nederland. Wij wensen hem een goed en voorspoedig herstel toe. 

De neary werd dit keer geslagen door Lea en de leary door Hans. En Dick raakte, zonder dat hier een prijs voor 

was, de bel met zijn golfbal. Bas Vink was de grote winnaar deze dag met maar liefst 39 punten. Dit lag vooral 

aan zijn eigen spel en niet omdat hij toevallig bij mij in de flight zat. Fred had maar liefst 34 punten en eindigde 

daarmee op de 2e plaats. Maar……… in het voorlopig tussen klassement staat hij op de eerste plaats. Of dat zo 

blijft is de vraag want het dringen aan de top. Op de 3e plaats eindigden ex-aequo Lea, Jan en Dick. René Hamer 

wilde absoluut zijn score niet weten aangezien hij met 21 punten op de voorlaatste plaats eindigde. Wilt u dit 

alstublieft niet verder vertellen dit is nl. strikt vertrouwelijk. 

Een ieder kan zich nog inschrijven, zover dit nog niet is gebeurd, voor onze midzomer wedstrijd op de 

Gelpenberg in Aalden op 27 juli as. 

Met sportieve groet  

Dick de Waard 

 


