
 
 

 

 

Beste Golfliefhebbers,       22 augustus 2009 

Zaterdag 22 augustus speelden we met 21 personen in 8 flights een 18 holes wedstrijd op de voor 

bijna iedereen onbekende baan Kurenpolder in Hank. Deze baan is de homecourse van Ruud die zelf 

ook in Hank woont. Hij had altijd  al gezegd dat het een mooie baan is die weliswaar maar 9 holes 

groot is maar zeker niet makkelijk is!!. Nou we hebben het geweten, de fairways waren soms lekker 

smal en als je pech had sloeg je je bal out of bounch of anders in het water. Het was dus zaak om je 

slagen recht te houden en niet al te veel risico’s te nemen. Met het weer troffen we het weer enorm 

het was heerlijk zonnig, niet te heet en lekker windje. De baan lag er ook mooi bij, veel groen en goed  

onderhouden fairways en greens, kortom alle ingrediënten waren aanwezig om er een heerlijk dagje 

golf van te maken.  

Zoals gezegd waren we met 21 golfers, verdeeld over 15 mannen en 6 vrouwen. Naast aktieven 

medewerkers en niet aktieve medewerkers (vutters) deden deze keer ook een groot aantal partners 

mee waarvan enkele voor de eerste maal. Erg gezellig en hopelijk zijn jullie de volgende keer weer 

van de partij. 

De baan in Hank is een 9 holes baan dus we speelden de baan 2x. De eerste ronde had je vaak nog 

dat je niet goed wist welke club je moest pakken of hoe de baan nu precies liep dus daarom was het 

extra leuk om nog nog een tweede keer dezelfde 9 te spelen zodat je kon kijken of je het nu beter kon 

doen. Bij de meesten van ons lukte dit vrij aardig en zag je op de kaarten duidelijk dat de tweede 9 

beter was gelopen. Door het vele water zijn er ook de nodige ballen kwijt geraakt maar ja dan heb je 

weer wat te vragen voor je verjaardag . De longest drive stond op hole 6 en hier moest je eerst de 

bal over 100 meter water heen slaan voordat hij op de fairway belandde. Bovendien stond aan de 

rechterkant zo’n heerlijk grote reus van een boom dus het was op zich al een aardige klus om de bal 

over het water te slaan maar bovendien moest hij ook recht zijn want anders was je hem alsnog kwijt. 

De nearry was gezet op de 18 hole, de green hiervan ligt pal naast het terras dus we konden mooi de 

binnenkomers bekijken en zien of de nearry verbeterd werd.  

Na afloop van de wedstrijd hebben we heerlijk op het terras onder het genot van een Heineken biertje 

nagepraat en de uitslag van de wedstrijd besproken. Aansluitend was er bij Ruud thuis in zijn tuin een 

heerlijke barbeque en hebben we gezellig de golfdag voortgezet. Iedereen was het er wel overeens 

dat het een lekker dagje was die voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar moeten we maar eens kijken 

of we dit weer kunnen organiseren. 

 

 



 
 

 

De uitslag: 

De neary op de laatste hole moest over een afstand van 130 meter geslagen worden. Het leek alsof 

de vlag dichterbij stond dus je zag dat veel spelers een clubje te kort pakten en de bal voor de green 

sloegen. Niettemin hebben een groot aantal van ons de bal op de green geslagen maar was het Hans 

Noordermeer die de bal het dichtst bij de vlag wist te slaan en hiermee een extra puntje in het 

klassement wist te verdienen. 

De longest bij de dames ging net als op Hitland naar Diana Donath. Met de stablefordpuntjes wil het 

nog niet zo lukken maar ver slaan kan ze zeker. Bij de heren ging de longest wederom naar Ron 

Pannen. De laatste 3 wedstrijden heeft Ron de longest drive geslagen dus we kunnen inmiddels we 

zeggen dat hij onze long hitter is die in ieder geval ook de bal recht weet te slaan. 

De daguitslag: (stablefordpunten): Echte uitschieters waren er vandaag niet, niemand wist boven de 

36 punten uit te komen. Weliswaar kregen we voor deze baan een aantal extra punten mee maar 

door de moeilijkheidgraad van de baan had je deze hard nodig om je handicap te spelen. 

Er waren 3 dagwinnaars bij de heren met zoals gezegd 36 punten. Dit waren Paul Schalekamp (Zwou 

met hcp 28), Martien Sikking (Vrumona met hcp 36) en Ernest van de Boogaard (partner van Patricia 

met hcp 29,2). De beste dame was op de zesde plaats met 31 punten Sylvia Crevels (partner van Jort 

met hcp 31). 

In het eindklassement gaat Piet van Veelen nog steeds aan kop met 11 punten behaald in 5 

wedstrijden. Per wedstrijd zijn door de dagwinnaar 4 punten te behalen. Nr 2, 3 krijgen respectievelijk 

3 en 2 punten en alle andere spelers 1 punt. Daarnaast zijn extra punten te halen door de winnaar 

van de nearry en de longest drive. 

De daguitslag en het eindklassement zijn apart bijgevoegd. Op internet staan deze apart opgenomen 

op de site in de kolom “uitslag”. 

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 

 

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. 

Foto’s:  

Tijdens de wedstrijd zijn door Ruud en Hans leuke Aktie foto’s genomen, deze zijn via Picasa op te 

halen, als het goed is hebben jullie deze toegezonden gekregen, zo niet stuur dan even een  mailtje 

aan Hans dan kan hij dit alsnog doen. De foto’s komen overigens ook op onze internetsite te staan 

maar of deze hier eenvoudig zijn te downloaden is niet bekend. Via Picasa gaat dit eenvoudig. 

Volgende wedstrijden: 

 16 september (woensdag) wordt er weer een ouderwetse 9 holes avondwedstrijd gespeeld. 

Op de Nieuwegeinse GC zijn 20 startplaatsen gereserveerd. Dus we spelen niet op 

Zoetermeer! We starten mede door het steeds eerder donker worden iets vroeger namelijk 

17.24 uur. De eerste inschrijvingen zijn al binnen dus als je mee wilt spelen zorg er dan voor 

dan je er snel bij bent. Kosten zijn 30 euro voor leden mits contributie betaald. Niet leden 

betalen 40 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.  

 

 14 oktober (woensdagavond) spelen we een 9 holes avondwedstrijd op de Rijswijkse. Starten 
vanaf 17.00 uur. Er zijn 21 startplaatsen. Kosten zijn 30 euro voor leden mits contributie  

 



 
 

 
 

betaald. Niet leden betalen 40 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. 

 
 

 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. 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. 

 
 
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 

24 augustus 2009 

 

Bijlage daguitslag en klassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


