
Donderdag 31 mei stond de 2e golfmiddag van de Businessclub op het program. 

 

Na de zeer geslaagde seizoensopening samen met de businessclub van Golfclub Zuid-Drenthe op 

onze eigen mooie baan, was deze dag gepland op de Golfclub De Semslanden in Gasselternijveen. 

Onder ons enkele introducés en ons kersverse lid, Bert Schipper van VOB Hardenberg. 

 

 Deze warme en drukkende middag werd wederom een topmiddag om niet te vergeten. Met 14 

deelnemers een mooie  opkomst, maar schroom niet om je aan te melden! 

 

De ongedwongen en gezellige sfeer deed menig speler tot grote hoogte stijgen. Op deze, voor de 

meeste spelers, onbekende baan was het erg leuk spelen. Holes worden uitdagender als het nieuw 

is.... en daarbij de uitdaging voor ons om wellicht code Oranje te trotseren. En ja op een bepaald 

moment stak er een flinke wind de kop op....ballen kwamen ver terug door de wind!! Dat is nog 

eens spectaculair Golfen!! Op enkele druppels na, hielden we het droog en konden we op het terras 

elkaar bijpraten over de baan, het goede spel en de scores onder het genot van een verfrissend 

drankje. 

 

Na een lekkere douche gingen we fris op voor het eten. De goede kok en vriendelijke bediening 

gaven ons een lekkere  keus uit vlees of vis met een goed glas wijn. Echt een aanrader om naar 

toe te gaan en je golfdag af te sluiten met iets voortreffelijks uit de keuken. Tijdens het eten 

gingen we over tot de prijsuitreiking. 

 

 De dagprijs ging naar Daan Aa van Beaphar. Zijn spel was weergaloos. Met 5 parren en 4 

bogeys.... liet hij zijn gastheer Edwin Slot net achter zich. De “Neary” ging naar Edwin Slot van de 

Jong en Laan. De “longest” ging naar Jan Schipper van ATS. 

 

 Wederom een geslaagde gezellige dag. Nogmaals sluit je aan of informeer eens bij ons... of 

bedenk je snel en ga 28 juni nog mee!! Informeer bij Alien en zij kan u deelname zo mee 

bevestigen. Bel/mail opgave factuuradres ...... alles in de boekhouding en je kunt kennis maken 

met de Businessclub. 

  

Klein tipje van de sluier..... nieuwe baan ....Ermelo.....the Links Valley. Het wordt een topdag!! 

  

 

Tom Leerkes 

 


