
 
 

Beste Golfers,         26 juni 2009 

Woensdag 24 juni speelde de  Vrumona Heineken Golf Club voor de tweede keer tegen de Golfvereniging 

van Siemens. Vorig jaar was het de eerste maal dat we tegen het Electronicaconcern speelden en mede 

doordat dit zo’n leuke dag was en de verenigingen zo goed bij elkaar passen was een nieuwe wedstrijd al 

in februari dit jaar met elkaar afgesproken. Dit jaar speelden we op Haverleij in Den Bosch, een vrij 

nieuwe baan die tussen zogenaamde kasteelwoningen heen was aangelegd. Makkelijk was de baan zeker 

niet en menigeen is een aantal ballen in het water of de bossage kwijt geraakt. De organisatie lag weer in 

handen van Siemens en was ook dit jaar weer tip top geregeld. We werden vanaf  12 .30  met koffie en 

een Bossche Bol ontvangen en vanaf 13.00 gingen de 10 flights (40 personen) van start. Net als vorig jaar 

troffen we het weer enorm met het weer,  blauwe hemel en  temperaturen tot 25 graden. Kortom lekker 

weer om met korte broek en polo te spelen. De flights waren gemengd ingedeeld zodat van beide 

bedrijven spelers met elkaar speelden. Dit is erg leuk  en natuurlijk werd onder het spelen van de bal de 

nodige informatie over de bedrijven met elkaar uitgewisseld. Leuk om ook te horen dat beide bedrijven 

met en voor dezelfde problemen en uitdagingen staan en dat allerlei projecten die bij ons op dit moment 

lopen ook bij Siemens spelen.  

Na afloop hebben we heerlijk op het terras onder het “genot” van een biertje (Bavaria ) zitten napraten 

waarna de voorzitter van de Siemens Golfvereniging op een ludieke wijze de prijsuitreiking heeft gedaan.  

Onze Horeca organisatie had een flinke duit in het zakje gedaan door, naast de prijzen van Siemens, ook  

10 prijzen te sponsoren. Daarnaast hadden we voor alle deelnemers ook nog een Heineken speakersetje.   

Dit werd zeer gewaardeerd door de spelers en zo kleurde het terras  toch nog Heinekengroen .  

Iedereen was het er wel over eens dat het weer een hele geslaagde dag was en dat een 3e Heineken – 

Siemens Open er volgend jaar zeker weer moet komen. Voor volgend jaar zullen we vanuit onze kant eens 

gaan kijken of we deze wedstrijd dan kunnen organiseren, het moet dan wel een golfbaan worden waar 

de parasols  groen of rood zijn.  

 

De uitslag: 

Hoe exact de totale uitslag was hebben we niet meer in beeld maar wat opviel was dat aan de kant van de 

hoge handicappers het voornamelijk Siemens was die met de prijzen er vandoor ging terwijl aan de kant 

van de lage handicappers het voornamelijk Heineken was die in de prijzen vielen.  

De neary bij de dames ging naar Siemens maar bij de heren was het Piet van Veelen die de eer voor 

Heineken hoog hield en zijn bal op 2 meter van de pin wist te slaan.  

De echte krachtpatsers zaten niet bij Heineken want de longest drive van zowel de heren als de dames  

ging naar Siemens. Ik denk dat we voor volgend jaar naast onze golfwedstrijden ook een programma in de 

fitness ruimte maar moeten gaan organiseren.  



 
 
In onderstaand overzichtje staat de rangorde van de scores van de Heineken spelers weergegeven 

inclusief het aantal punten wat is verdiend voor het algemeen klassement. 

Scores Haverleij Den Bosch dd 24 juni 2009 
          Punten 

      St. ford   Klassement 

Piet van Veelen     36   4 

Harry Graman   gast 35   - 

Ralph van der Hulst     34   3 

Eric Kraayevanger     34   3 

Eric Liesting     33   2 

Gabriëlle Kramer     32   1 

Ruud van der Burg     32   1 

Ron Pannen     32   1 

Bart Koole     29   1 

Frits Beuker     27   1 

Hans Noordermeer     18   1 

Aad Kobessen     18   1 

Alex Vijverberg     14   1 

Wouter van den Bosch     7   1 
 

Openstaande rekening: 

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

t.n.v. Ruud van der Burg te Hank. Leden (mits lidmaatschap betaald) moeten € 45,= betalen en zij die geen 

lidmaatschap hebben betaald € 65,=.  Dit is inclusief drankjes maar exclusief eten. Op de tegel op internet 

hangt het overzicht openstaande rekening. Separaat wordt met de mail het overzicht meegestuurd. 

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. 

 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


 
 

 

Volgende wedstrijden: 

 15 juli wordt er gespeeld op Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel, we spelen vanaf +/- 17.00 
uur. Inschrijvingen via onze website is al opengesteld. Mailtje naar Ruud of Hans kan 
natuurlijk ook. 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. 

 
 

 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. Kosten fee en BBQ zijn nog niet 
bekend. Inschrijven via website is al mogelijk. Geef svp even aan (voorkeur mail) dat je ook 
blijft voor de BBQ) 

 
 
Mvrgr, 

Aad, Ruud en Hans 

 

 

Ron Pannen, Bart Koole en Hans Noordermeer  


