
 
 

Beste Golfers,          15 mei 2009 

Hierbij ontvangen jullie uitslag van onze eerste Woensdagavond Competitiewedstrijd d.d . 13 mei jl. van 

de Vrumona Heineken Golf Club op GC Liemeer te Nieuwveen.   Het was een nieuwe baan die sinds 2 jaar 

open is.  Nog erg open maar de bomen zijn aangeplant dus over een paar jaar zal het best een mooie baan 

zijn die goed bereikbaar is vanuit Zoeterwoude en Amsterdam  . Het is wel te hopen dat ze snel 

overgaan op Heineken en Vrumona produkten want nu is toch wel een beetje behelpen.  

Er waren weer twee nieuwe leden die we mochten verwelkomen, dit waren Bart Koole (Produktie Zwou) 

en Robert Rams (Finance Zwou). Het is erg leuk dat onze vereniging bloeit en er steeds nieuwe leden 

bijkomen. 

 

 

 

 

De uitslag: 

We waren met 23 deelnemers en zijn gestart in 8 

flights. 

De neary is gewonnen door Hans Kramer, hij zat in de 

eerste flight en niemand heeft zijn prachtige afslag 

meer kunnen overtreffen. 

De longest bij de dames  is gewonnen door Garbrielle 

Kramer en de longest bij de heren door Ron Pannen. 

De dagwinnares was Patricia Soeratman van Vrumona, 

met hcp 36 haalde ze 20 stablefordpunten.  Op de 

tweede plaats kwamen 3 personen met 19 

stablefordpunten te weten Aad Kobessen (vut), Paul 

Schalekamp (Zwou) en Kirsten Barnhoorn (A’dam). Op 

de derde plaats eindigde Ron Pannen (Z’wou)  met  17 

punten. 

De eerste prijs ging naar Vrumona en dit geldt ook 

voor de poedelprijs , Ruud van de Burg scoorde 4 

punten. 



 
 

Openstaande rekening: 

Willen degene die nog niet betaald hebben svp hun fee asap overmaken naar Raborekening 13.07.97.782 

tnv Ruud van der Burg te Hank. Leden (mits lidmaatschap betaald) moeten € 30,= betalen en zij die geen 

lidmaatschap hebben betaald € 40,=.  Op de tegel op internet hangt het overzicht openstaande rekening. 

 

Onze internetsite: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 

Via onze nieuwe site kan je inschrijven op komende wedstrijden. Daarnaast tref je allerlei informatie aan 

op onze site zoals wedstrijdverslagen, foto’s en startlijsten. Bovendien kan je op de site linkjes vinden 

naar de banen waar we gespeeld hebben of nog gaan spelen. Tevens kan je via de site inloggen op de NGF 

pagina en je actuele handicap opvragen. 

BBQ: 

Op zaterdag 22 augustus, is nog een eind weg, spelen we in Hank een 18 holes wedstrijd, aansluitend wil  

Ruud van de Burg bij hem thuis tegen een kleine bijdrage een  BBQ organiseren. Noteer het alvast in de 

agenda’s. Het inschrijfformulier zal binnenkort op de site komen te staan incl. een extra kolom om aan te 

geven of je wel/niet naar de BBQ komt. 

Volgende wedstrijden: 

3 juni  is de eerst volgende wedstrijd op Kromme Rijn in Bunnik, we spelen vanaf 18.00 uur. De 

inschrijflijst hangt op de tegel daarnaast kan nu ook ingeschreven worden via onze website; 

 Greenfee voor leden, mits contributie betaald, € 30,=. Niet leden betalen de volledige 

greenfee (€ 40,=).  Svp overmaken op Raborekening 13.07.97.782. tnv Ruud van der Burg. 

te Hank. Bedrag is inclusief consumpties na afloop wedstrijd. 

 
Woensdag 24 juni spelen we tegen Siemens een 18 holes wedstrijd, dit is onze tweede 
confrontatie met Siemens. Vorig jaar was op Bergvliet in Oosterhout en toen was het reuze 

gezellig. inschrijflijst hangt op de tegel daarnaast kan nu ook ingeschreven worden via onze website; 
 
 Greenfee voor leden, mits contributie betaald, € 45,=. Niet leden betalen de volledige 

greenfee (€ 65,=).  Svp overmaken op Raborekening 13.07.97.782. tnv Ruud van der Burg. 

te Hank. Bedrag is inclusief consumpties na afloop wedstrijd. 
 
 

Mvrgr, 

Aad, Ruud en Hans 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

