
 
 

 

 

 

Beste Golfers,          16 juli 2009 

15 juli speelden we met 18 personen vanaf 17.00 uur op Hitland in Nieuwerkerk a.d. IJssel. Een stukje 

tuffen voor iedereen maar het is vakantietijd en het (zou) rustiger op de weg moeten zijn. Bij het 

reserveren van de starttijden bleek dat we voor de prijs van 9h ook 18h konden lopen en na een 

snelle inventarisatie onder de spelers bleken er maar liefst 15 spelers te zijn die graag 18h  wilden 

spelen. Super hoor dat iedereen zo enthousiast is met het golfspel.  De baan is een mooie18 holes 

polderbaan met veel water en ook best wel veel wind. De fairways waren best lang en soms door 

slootjes aan beide zijden aan de smalle kant (uitdaging). De greens lagen er tip top bij en je moest 

dan ook heel nauwkeurig putten, want anders lag je bal weer net zo ver van het gat maar dan aan de 

andere kant. Met het weer troffen we het enorm, het was half bewolkt, wel aardige wind maar met 21 

graden heerlijk om te golfen. Omdat drie spelers 9 holes speelden stond de longest al op hole 2 en de 

neary op hole 4. We moesten dus al heel snel  pieken om voor de “prijzen” te gaan. 

De uitslag: 

De neary op hole 4 bleek toch een erg lastige hole te zijn. Niemand van de 18 spelers wist zijn bal op 

de green te slaan dus voor niemand van ons een extra puntje in het klassement. 

De longest bij de dames ging naar Diana Donath die samen met de twee andere aanwezige vrouwen 

in de laatste flight speelde. Ze was door het verkeer verlaat en kon de eerste hole niet spelen maar 

dat maakte voor haar niet uit want op hole 2 sloeg ze gewoon de longest drive! 

Bij de heren ging de longest drive naar Ron Pannen die met zijn slag de op dat moment verste slag 

van Martien Sikking verbeterde.  

 De dagwinnaar bij de heren was ook Ron Pannen die maar liefst 42 stablefordpunten wist te behalen. 

Klasse hoor om met hcp 25 zo’n hoge score te maken. De tweede plaats was voor Eric Kraaijevanger 

die met hcp 17 een mooie score van 37 punten wist te realiseren. Op de derde plaats met 35 punten 

eindigde twee spelers te weten Paul Schalekamp en Ralph van de Hulst. Op een onbekende baan 

allemaal keurig in de buffer van de handicap super gespeeld mannen. 

Bij de dames was het Myriam van de Vorst die de hoogste score (22 ptn) had, gevolgd door Mieke 

Noordermeer (17) en Diana Donath (5). De dames hadden een extra hcp want ze zaten in de laatste 

flight waardoor ze de laatste holes in de schemering moesten spelen. Onder begeleiding van 

lantaarns hebben we ze op de laatste hole binnengehaald.  

Bij de groep die 9 holes liepen was Bart Buurma (hcp 16,7) de winnaar met maar liefs 21 punten. Aad 

Kobessen had er 15 inclusief een birdie op de lastige 9 hole waarbij je 100 meter over het water 

moest slaan. Reinier van der Schueren  had 13 punten. De score van gastspeler Cees Zandbergen 

(EHF) zijn niet ontvangen. 



 
 

 

 

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 € 45,=.   

 
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 het 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. 

Volgende wedstrijden: 

 22 augustus (zaterdag) wordt er een 18 holes wedstrijd gespeeld op de golfbaan van Hank 

met aansluitend een BBQ bij Ruud van der Burg thuis.  Greenfee voor leden, mits contributie 

betaald, € 30,=. Niet leden betalen de volledige greenfee (€ 45,=).  De kosten voor de BBQ 

zijn € 15,= pp. Aanmelden kan via de website, hierbij kan je ook aangeven of je naar de BBQ 

komt. Aangezien er ingekocht moet worden svp niet te lang wachten met aanmelden. Het geld 

kunnen jullie overmaken op Raborekening 13.07.97.782. tnv Ruud van der Burg. te Hank.  

 16 september (woensdag) wordt er weer een ouderwetse 9 holes avondwedstrijd gespeeld. 
De planning is op de baan van Burggolf in Zoetermeer. De baan is nog niet helemaal zeker. 

 

 14 oktober (woensdagavond) spelen we een 9 holes avondwedstrijd op de Rijswijkse 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


 
 

 
 
 

 7 november (zaterdag) spelen we de 18 holes afsluitingswedstrijd van het golfseizoen 2009. 
Net als vorig jaar spelen we op Anderstein in Maarsbergen. Partners en of 1 introducee zijn bij 
deze wedstrijd ook uitgenodigd. 

 
 
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. 
 

Uitslag 15 juli 2009: 

  Naam: Stableford   

  Ron Pannen 42   

  Eric Kraaijevanger 37   

  Paul Schalekamp 35   

  Ralph van der Hulst 35   

  Richard van Bosse 34   

  Hans Noordermeer 33   

  Bart Buurma 33   

  Cees Zandbergen 30 n.a. 

  Martien Sikking 29   

  Frits Beukers 29   

  Aad Kobessen 27 birdie 1x 

  Reinier van der Schueren 25   

  Wouter van den Bosch 24   

  Alex Vijverberg 23   

  Myriam van de Vorst 22   

  Aad van de Hoorn 19   

  Mieke Noordermeer 17   

  Diane Donath  5   

        

  

Opmerking: de mannen die 9 holes liepen hebben 
voor het klassement over de tweede 9 holes 12 
punten gekregen.     

 

 

 



 
 

 

 

 

Klassement: 

Ruud zal na zijn vakantie onze scores van 15 juli verwerken in het algeheel klassement. 

Verdeling punten: 

 4 punten dagwinnaar 

3 punten tweede plek 

2 punten derde plek 

1 punt  gespeeld 

1 punt  neary 

1 punt  longest drive 

 

 

Mvrgr, 

Aad, Ruud en Hans 

 

 

 


