
 
 
Beste Golfers,          4 juni 2009 

Gisteren 3 juni speelden we met 18 personen op de Kromme Rijn in Bunnik. Voor de Vrumonianen 

een echte thuiswedstrijd, want vanaf Vrumona naar de baan was het ongeveer 1 km rijden. De baan 

is een mooie 9 holes baan die mooi  tegen en in het bos is aangelegd met ook veel leuke 

waterhindernissen waar je in principe niet al te veel last van hoeft te hebben . Wel werd de het hoge 

gras aan de zijkanten van de fairway en tussen de bomen als grote hindernis ervaren.  Ik denk dat 

iedereen wel een paar ballen is verloren doordat de bal niet meer terug te vinden was. De baan ligt 

tegen de spoorlijn Utrecht – Arnhem aan maar eigenlijk merk je dit alleen op hole 7 waar een bord 

staat “niet afslaan als er een trein komt”.  Het weer was weliswaar minder dan de voorgaande dagen 

maar toch goed te doen, het was bewolkt maar gelukkig bleef het droog en was het tussen de bomen 

niet echt koud. De neary stond op hole 3 en de longest drive was op hole 7 neergezet. 

De neary is gewonnen door Robbert Rams die in de laatste flight als enige de bal op de green wist te 

slaan. De longest drive bij de dames ging naar Lea van Veelen en bij de heren naar Robert Frentzen. 

Robert wist de bal ruim 250 meter ver te slaan 

en dit was zo ver dat de laatste flight bij de 

afslag de marker niet eens kon zien staan . 

We mochten weer een nieuw lid verwelkomen 

te weten Robert Frentzen (Finance Hbosch), 

met een handicap van 7,1 een hele ervaren 

golfer hetgeen we met zijn afslag voor de 

longest drive hebben gemerkt. Met de 

stableford puntjes viel het een beetje tegen 

maar ja je kreeg ook maar 4 slagen mee. 

Gezellig Robert dat je lid bent geworden. 

De uitslag: 

De dagwinnares was net als vorige keer op 

Liemeer Patricia Soeratman van Vrumona, 

met hcp 34 haalde ze weer 20 

stablefordpunten (klasse hoor).  Op de tweede 

plaats kwamen 3 personen met 19 

stablefordpunten te weten Lea van Veelen 

(partner), Aad Kobessen (vut) en Martien 

Sikking (Vrumona).  Op de derde plaats twee 

personen met 18 punten te weten Ralph van 

de Hulst (extern) en Richard Bosse (Unit Zuid 

Holland. De eerste prijs ging dus (weer) naar 

Bunnik. 

 

 



 
 
 

 
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 en via een bijbehorende link van bijna 

elke baan op de wereld  de Playing Handicap !!!!. 

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 internetsite komen te 

staan incl. een extra kolom om aan te geven of je wel/niet naar de BBQ komt. 

Volgende wedstrijden: 

 24 juni spelen we tegen Siemens een 18 holes wedstrijd op de Burggolfbaan Haverleij in Den 

Bosch. Vorig jaar was het de eerste keer dat we met Siemens gespeeld hebben en toen was 

het een groot succes. Erg gezellig en iedereen had lekker en ontspannend gespeeld. Siemens 

heeft ook een eigen golfvereniging en net als bij Heineken zijn de leden aktieve en niet aktieve 

medewerkers inclusief partners. In principe is het maximum aantal spelers wat Heineken kan 

inschrijven gesteld op 16 dus wees er op tijd bij als je mee wilt doen. De wedstrijd is wel 

overdag dus je zal een dagdeel vrij moeten nemen. 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.  

 15 juli wordt er gespeeld op Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel, we spelen vanaf +/- 18.00 
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. 

 
Mvrgr, 

Aad, Ruud en Hans 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


 
 
Bijlage: klassement 2009-06-04 

 

 

 

 

 

 

Klassement: 

 

 

 

 

Verdeling punten: 

 4 punten dagwinnaar 

3 punten tweede plek 

2 punten derde plek 

1 punt  gespeeld 

1 punt  neary 

1 punt  longest drive 

 

 

 


