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Beste Golfliefhebbers,       8 november 2009 

Zaterdag 7 november speelden we met 29 personen in 10 flights onze afsluitwedstrijd over 18 holes 

op de Golfcourse Anderstein in Maarsbergen. Het was voor de spelers vroeg dag, want iedereen werd 

om 08.15 uur verwacht in het restaurant van de golfclub voor koffie en iets lekkers. Tijdens de koffie 

werd kreeg iedereen uitleg hoe het spel deze dag in elkaar zat en op welke holes de neary en de 

longest drive geslagen kon worden. Net als vorig jaar waren de weersverwachtingen weer erg slecht, 

teletekst gaf aan dat er veel regen zou gaan vallen. Maar gelukkig bleek ook deze keer dat de 

weergoden ons gunstig gestemd waren want het was droog en er scheen zelfs af en toe een 

zonnetje. Anderstein is een prachtige afwisselende baan die veel parkachtige holes heeft die weer 

worden afgewisseld door fairways met veel hei en ook grote waterpartijen. De bomen in de baan 

zagen er prachtig uit met hun herfstkleuren en in de baan stonden hele mooie grote paddenstoelen. 

Kortom naast een lekker potje gezellig golfen was het ook genieten van al het natuurschoon. 

 

Deze keer werd gestart met een zogenaamde shotgun, dat wil zeggen dat iedereen tegelijk zou 

starten op verschillende holes. Om 08.45 vertrokken alle flights richting de teeboxen want om 9 uur 

moest er door iedereen afgeslagen worden. Mede door het vroege tijdstip was het nog lekker rustig in 

de baan en voelde niemand zich opgejaagd. 

De Neary stond op de eerste 9 op hole 5. Het was een lange par 3 van 161 meter waarbij de bal bijna 

100 meter over water geslagen moest worden. Je kon natuurlijk deze hole ook veilig spelen door de 

bal op rechts te houden en niet voor de green te gaan maar ja iedereen wilde natuurlijk voor de neary 

gaan. Gevolg was dat niet iedereen de overkant haalde en zijn bal in het water zag belanden . De 

Longest Drive moest geslagen worden op de vierde hole van de tweede negen. Dit was een lange par 

4 met links water en rechts veel zand en hei. Kortom de bal dus recht houden . 
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De Daguitslag: 

De neary ging naar Leendert Vellekoop die de bal keurig over het water het dichtst bij de pin wist te 

slaan.  

De longest bij de dames ging naar Gabrielle Kramer en bij de heren was het Leendert Vellekoop die 

naast nauwkeurig slaan (neary) ook liet zien dat hij de bal het verst wist te slaan.  

De daguitslag Anderstein: (stablefordpunten): De dagwinnaar was Leon van Dijk. Leon was als 

introducé door Hans Kramer geïnviteerd en wist vanaf handicap 36 maar liefst 40 stablefordpunten bij 

elkaar te slaan. Met zijn overwinning kreeg hij de wisseltrofee (glazen biertap) uitgereikt en zal hij 

volgend jaar weer mee moeten doen om de trofee te verdedigen. In zijn speech bedankte Leon zijn 

flightgenoten en de organisatie en gaf hij aan een hele leuke dag gehad te hebben. Tweede van de 

dag was Eric Kraayevanger met 39 punten en gedeeld derde met 38 punten waren Piet van Veelen 

en Ralph van de Hulst. 
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Na de daguitslag ging Ruud in zijn afsluitwoordje nog even in op het golfjaar 2009 en werden enkele 

trouwe spelers bedankt die bij nagenoeg alle wedstrijden aanwezig waren geweest. Tevens werd 

onze sponsor van de dag bedankt te weten onze vestiging in Houten die voor deze wedstrijd weer 

een groot aantal gratis greenfeekaarten beschikbaar had gesteld. Zonder deze sponsoring was het 
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niet mogelijk geweest om de bijdrage van de spelers zo laag te kunnen houden. Dus Houten mede 

namens alle spelers nogmaals Super bedankt  . 

 

Het Klassement 2009: 

Het golfjaar 2009 hebben we in totaal 9x gespeeld op steeds 

weer andere banen. In principe spelen we onze wedstrijden 

op woensdagavond over 9 holes maar dit jaar hebben we ook 

4x een wedstrijd over 18 holes gespeeld. Per wedstrijd waren 

er punten te verdienen voor de winnaars en bonuspunten 

voor de neary, longest drive en eventuele birdies. Overall 

winnaar over 2009 is geworden… 

Ron Pannen 

Dit jaar is Ron lid geworden van onze club en heeft hij 

bewezen de meest constante speler van 2009 te zijn 

geweest. Meerdere keren heeft Ron zijn handicap dit jaar 

verlaagd en wist hij niettemin toch steeds  bij iedere wedstrijd 

bovenin te eindigen. Klasse Ron bij deze nogmaals Proficiat 

met het behalen van de titel  en succes volgend jaar met 

het verdedigen van je titel. 

(Het klassement zal apart op de site gehangen worden) 

 

 

 

Golfjaar 2010: 

Dit was onze afsluitwedstrijd dat betekent dat de clubs bij wijze van spreken opgeborgen kunnen 

worden. De organisatie zal in ieder geval eind november / begin december alweer bij elkaar komen 

om te kijken hoe en waar we volgend jaar weer gaan spelen. In ieder geval kunnen jullie alvast 

noteren dat de openingswedstrijd gepland staat op zaterdag 10 april 2010. Zodra we ons 

speelschema rond hebben zullen we jullie dit zo spoedig mogelijk toe sturen zodat jullie je agenda 

kunnen blokken. We hopen dat jullie in ieder geval allemaal een leuk en gezellig golfjaar hebben 

gehad en dat jullie ook volgend jaar weer mee willen spelen. Mocht iemand nog een leuk idee hebben 

of suggesties om ergens anders te spelen laat het ons dan aub weten. Alle ideeën zijn welkom. 
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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. 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. 

Openstaande rekening: 

Willen degene die nog niet betaald hebben s.v.p. hun fee zo spoedig mogelijk 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 € 50,=.   

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 aan Aad Kobessen te sturen. 

Foto’s:  

Tijdens de wedstrijd zijn foto’s genomen die via onze website op te halen zijn. Mocht je foto’s willen 

hebben dan kan je de foto’s vrij eenvoudig downloaden naar je computer. Mocht iemand anders ook 

nog foto’s gemaakt hebben stuur ze dan svp even aan ons door dan zorgen wij ervoor dat ze op de 

site komen. 

Tot slot hopen we dat iedereen weer goed de winter doorkomt en wensen we iedereen einde jaar fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2010. Zodra het nieuwe programma rond is zullen we het jullie zo 

snel mogelijk toesturen. 

Met vriendelijke groeten, 

Aad, Ruud en Hans 

8 november 2009 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

