
 
 

 

 

 

 

Beste Golfliefhebbers,       14 oktober 2009 

Woensdag 14 oktober speelden we op de Rijswijkse golfbaan onze laatste 9 holes wedstrijd op de 

woensdagavond. We waren met 5 flights van ieder 3 spelers dus een mooi koppeltje om een leuke 

wedstrijd te spelen. Het was de eerste keer dat we op Rijswijk speelden. Recent is deze golfbaan 

overgegaan op Brand Bier en onze unit van Zuid Holland heeft een goede deal kunnen maken dat we 

hier konden spelen tegen voor mooie prijs. De baan ligt ingekneld tussen de A13 en de verlengde A4  

en met het geruis van auto’s op de achtergrond kan je stellen dat het een echte stadse golfbaan is. 

Niettemin was het een zeer mooie baan met volwassen bomen en goed verzorgde fairways. Ook de 

greens waren erg netjes en de puts rolden dan ook vanzelf. Erg leuk om weer op een nieuwe baan te 

lopen die bovendien voor de collega’s uit Zoeterwoude en de Unit Zuid Holland op een steenworp 

afstand van het werk ligt. Voor de collega’s die van de andere vestigingen kwamen was het wel een 

stukje rijden maar door de vroege start (16.00 uur) was het fileleed nog minimaal. Met het weer troffen 

het wederom goed. Het was weliswaar fris (eerste dag met nachtvorst) maar ook een zonnige dag 

met niet al te veel wind. De laatste flight kwam om kwart voor 7 binnen en was keurig voor donker 

binnen.  

 

De uitslag: 

De neary op de laatste hole moest de bal over een afstand van 140 meter met een klein beetje 

tegenwind  geslagen worden. De vlag stond iets links op de green net achter de bunker. Kortom je 

moest proberen de bal in ieder geval aan de rechterkant van de green te slaan en als je voor de pin 

ging dan kon je het beste met een clubje meer proberen de bal achter de vlag te slaan. Tekort zou 

kunnen betekenen dat je in de bunker belandde en dat is over het algemeen voor geen enkele speler 

van ons clubje een fijne positie. Eric was de eerste die zijn naam mocht noteren maar in de flight na 

hem sloeg Ron de bal iets dichter bij. Tot de laatste flight bleef het spannend maar toch was het nog 

Herman die met een fantastische slag met zijn ijzeren 6 de bal op 2 meter van de pin wist te slaan. 

Birdiekansen dus . Helaas het liep anders hij putte net te hard en kwam een kleine meter achter de 

hole te liggen! En jawel waar iedereen dan bang voor is overkwam ook Herman! De volgende put was 

net naast dus kwam hij er uiteindelijk met een zure bogey vanaf, 

De longest de longest stond op hole 3, een erg lastige hole die niet recht is maar helemaal rond 

loopt. Je moest in dit geval eigenlijk je bal op rechts slaan want links verdween je bal in het bos wat 

naast de A13 ligt. bij de dames was een onderonsje tussen Mieke en Lea. Het was Lea die aan het 

langste eind trok en de bal het verst op de fairway wist te slaan. Bij de heren ging de longest naar Eric 

die de longest van Rene en Bart overtrof.  

 



 
 

 

 

 

 

De daguitslag: (stablefordpunten): Ron, Hans en Eric wisten hun handicap te lopen en Herman zat in 

de bufferzone. Dagwinnaar was Ron die gestart vanaf handicap 21,8 een totaal van 21 

stablefordpunten bij elkaar wist te slaan. Hij starte al direct goed want op hole 1 kwam hij er al met 

een birdie vanaf en had hij de eerste 4 punten al binnen. Tweede was Hans die vanaf hcp 18,8 een 

mooie 20 punten bij elkaar wist te slaan. Derde was Eric die met de laagste hcp van alle spelers 

(17,0) 18 punten wist te verzamelen. Bij de dames was het een gelijkspel want zowel Mieke als Lea 

kwamen met 12 punten van de baan.  

 

Hoe het in het klassement gaat is nog even onbekend omdat de daguitslag van de Nieuwegeinse voor 

zover bekend (nog) niet is verwerkt. Zodra alle cijfertjes weer bij elkaar zijn opgeteld zal het 

klassement op onze internetsite weer te zien zijn.  

Openstaande rekening: 

De openstaande rekening van Rijswijk zal apart aan de bovengenoemde spelers worden 

toegezonden. Daarnaast heeft onze penningmeester Ruud een totaaloverzicht waar ook nog 

bedragen openstaan van eerdere wedstrijden. Op intranet op onze tegel kan je onder openstaande 

rekening zien of je op de lijst staat. Wil iedereen die hierop staat svp even controleren of hij nog iets 

moet betalen en bij akkoord svp asap het openstaande bedrag overmaken. 

overmaken naar rekening Raborekening 13.07.97.782. tnv Ruud van der Burg te Hank 



 
 

 

 

 

 

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. Het verzoek van de organisatie is om 

vanaf nu svp alleen nog in te schrijven via onze website. Het voordeel is dan dat zowel Ruud, Aad als 

Hans een automatische melding krijgen dat je je hebt ingeschreven. Met name met de 

vakantieperiode voorkomen we op deze manier dat inschrijving ongelezen blijven. Let wel op bij 

aanmelden via internet moet je onderaan een verificatiecode intikken, deze staat links van het 

invoerveld cursief weergegeven. Vaak doet hij het niet de eerste maal en moet je de code nog een 

keertje intikken. De verificatiecode wijzigt wel steeds. Als de inschrijving is gelukt krijg je op scherm 

een bevestiging dat je inschrijving is ontvangen. Mocht het echt niet lukken stuur dan een mail naar 

Hans met kopie naar Ruud. 

Actuele handicap: 

We merken dat regelmatig de handicap van onze spelers wijzigt omdat er natuurlijk kaarten gelopen 

worden. We willen kijken of we een namenlijst op onze internetsite kunnen zetten met de bij ons 

bekende hcp van de spelers. Aan de leden dan het verzoek om zelf te checken of deze lijst nog up to 

date is en bij wijzigingen via de site een mailtje te sturen aan Aad Kobessen. 

Foto’s:  

Als er foto’s tijdens de wedstrijd zijn gemaakt zullen deze op onze internetsite geplaatst worden. 

Mocht iemand foto’s hebben gemaakt mail ze dan svp aan Aad Kobessen, zijn mailadres kan je op 

onze internetsite vinden. 

 Volgende wedstrijd: 

 7 november (zaterdag) spelen we met maximaal 36 personen de 18 holes afsluitingswedstrijd 
van het golfseizoen 2009. Net als vorig jaar spelen we op de mooie bosbaan van Anderstein 
in Maarsbergen. We starten met een zogenaamd gunshot op 9 holes tegelijk zodat iedereen 
rond dezelfde tijd weer binnen is. De start zal zijn om 9 uur in de ochtend dus het wordt een 
vroegertje . Laten we hopen dat de mensen van het restaurant deze keer wel hun wekker 
zetten en dat we deze keer wel rustig een bakje koffie voorafgaande van de wedstrijd kunnen 
drinken. Partners en of 1 introducee zijn bij deze wedstrijd ook uitgenodigd. Kosten zijn 30 
euro voor leden mits contributie betaald. Niet leden betalen 50 euro. Dit is inclusief drankjes 
en bittergarnituur. Het geld kunnen jullie overmaken op Raborekening 13.07.97.782. tnv Ruud 
van der Burg. te Hank. 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 

Voor alle wedstrijden kan al via onze website aangemeld worden. Let op voor 
alle wedstrijden geldt dat er een maximum aantal spelers mee kunnen doen. Dus snel aanmelden 
garandeert dat je mee kan spelen. 
 

Mvrgr, 

Aad, Ruud en Hans 

15 oktober 2009 

 

 


