Golfuitje dinsdag dames 19 juni 2018.
OLYMPUS “DE HOGE DIJK”
AMSTERDAM.

Met 14 dames reden we naar
Amsterdam
MET ELKAAR IN AUTO’S

Aangekomen op de Hoge Dijk werden we verwelkomt met een heerlijke
cappuccino met kleine petit -fours. Een kleine high café. Verrukkelijk!!
Een ieder bracht zijn kledingspullen naar beneden in de ruime kleedkamers.
Daarna even in de shop neuzen wat voor nieuws aan kleding er te scoren viel.
Sommige van de dames pasten iets en er werd gauw iets voor de wedstrijd
gekocht. Binnen is binnen!!
Terug naar de lounge, waar onze leading-lady Hannie Dirks de indeling
mededeelde.
Om half twaalf startte de 1e flight. Met enige terughoudendheid begaf ik me
naar Amsterdam net als mijn metgezel. Maar van rumoer van verkeer hadden
we namelijk geen last. Waar men tegen op ziet, viel allemaal 100% mee. Wat
een baan, prachtige fairways, heerlijk breed. Een droom om op te lopen. Het
weer speelde met ons mee, zalig weertje om te golfen. In de middag werd het
ietsje warmer, maar heerlijk om te lopen, de truitjes gingen uit en in polo
verder.
De baan was niet echt heel moeilijk, maar met enkele moeilijkheidsgraadjes
zoals bunkers voor de green en greens die omhoog liepen. Maar meestal
kwamen de lange afstandsgolfers ook goed uit. Voor hogere handycappers is
dit een prettige baan. Rechtdoor slaan en gaan.
Om kwart over vier was zo’n beetje een ieder binnen en konden we heerlijk
genieten op het buitenterras van een biertje, wijntje of een gele peter.

Een bittergarnituur volgde in een grote bruine schaal, waar een ieder gretig zijn
voorkeurshapje nam.
Het leek de doos van Linda wel, die rondging, alleen was dit geen verjaardag,
maar een golffeestje en er kwam geen rook en stickers uit, maar bitterballen,
snackjes, garnalen en frikandellen.
De kaarten werden ingeleverd en op volgorde gelegd en door Hannie bekend
gemaakt.
De uitslag was als volgt:
1e Adrie Kegels met 32 stableford punten, fantastisch.
2e Alie de Leeuw met 32

“

“

“

3e Mona Slot

“

“

“

met 30

De longest drive werd eveneens gewonnen door Mona Slot
De neary werd gewonnen door Marianne Vierveijzer.
Janine van de Poel sloeg een birdie op hole 14. Heel knap!!
Voor de dames die wonnen werden er leuke cadeautjes uitgedeeld door Gerda
en Hannie. Voor een ieder was er nog een leuk presentje n.l. een balletje van
de Hoge Dijk.
Een ieder ging zich voor het diner nog even opknappen en om half zes gingen
we aan tafel.
Een keuze kon gedaan worden uit Wild, Vis of Lasagna.
Iedereen was blij en tevreden en na een heerlijk diner en een cappuccino na
togen we huiswaarts.
Een voldane dag met allemaal blije gezichten. Een ieder had het naar de zin
gehad,
Bedankt aan onze leading lady Hannie Dirks, die dit golfuitje weer perfect heeft
verzorgd. Hopende dat we dit golfuitje in ere houden en tegen elkaar kunnen
zeggen.

Volgend jaar weer Hannie!!!!!!
Jenny Beneker

