Vrumona - Heineken Royal Golf Club

Beste Golfliefhebbers,
De baan:
Zaterdag 10 april 2010 speelden we, met dank aan onze collega’s van vestiging Deventer,
onze openingswedstrijd 2010 op de Scherpenberghse GC in Lieren. Dit ligt ten zuiden van
Apeldoorn midden op de Veluwe. De baan is 12 jaar geleden aangelegd tussen bestaande
bossen en mede hierdoor ziet de relatief jonge baan er al volwassen uit en is hij met kleine
hoogteverschillen en mooie waterpartijen een heerlijke baan om op te spelen. Ook de
golfclub was zeer gastvrij en had alles goed voor ons geregeld.

Nieuwe spelers:
We mochten deze keer maar liefst 6 nieuwe spelers verwelkomen te weten Ries Coolen,
Kitty van Veen, Nicole Vree Egberts, Roland Kramer, Dennis Verreijen en Ellen Lemmen.
De wedstrijd:
Om 11 uur starten we met een gunshot in flights van 4 personen. Er waren 8 flights en totaal
31 spelers. Vooraf kregen alle spelers een nieuw blauw poloshirt met het logo van de
Vrumona Heineken Golfclub. En van de vestiging Deventer ontving iedere spelers een
doosje met 3 Heineken ballen. Was het met de Pasen nog erg druilerig weer met veel regen,
vandaag was het gesternte ons goed gezind want het was licht bewolkt met een heerlijk
zonnetje. Het windje was nog wat aan de koude kant maar om te golfen was het prima weer.
De neary werd geslagen door Bart Buurma, de longest drive bij de dames door Mieke
Noordermeer en bij de heren was het Hans Noordermeer die de bal het verst op de fairway
wist te slaan. De scores van de spelers varieerden tussen de 15 en de 45 stablefordpunten.
Voor de eerste 3 toppers was er een prijs die was aangeboden door Pin High.
De winnaar van de dag kwam uit de “thuisspelende” vestiging Deventer. Het was Rene
Hamer (hcp 36) die met maar liefst 45 stablefordpunten de eerste prijs opeiste. Goed
gespeeld Rene en klasse dat je ook een qualifying kaart hebt gelopen, dit is een beste score
voor je hcp.
Herman Gieling (hcp 18,1) behaalde met 40 stablefordpunten de tweede plaats, goed
gespeeld Herman zo vroeg in het seizoen al een keurig score. Gaan we dit jaar voor de
single hcp 
De derde plaats was een gedeelde 3e plaats. Zowel Ralph van de Hulst (hcp 25,8) als Leon
van Dijk (hcp 32) behaalden 38 punten. Keurig hoor allebei beter gespeeld dan hun hcp.
Eerst komende wedstrijden:
12 mei Naarderbos in Naarden, woensdagavond 9 holes
2 juni Hitland in Nieuwerkerk ad IJssel, woensdagavond 9 holes
10 en 11 juni buitenlandreis naar Ahaus in Duitsland 2 x 18 holes
23 juni Edda Huzid in Voorthuizen woensdagmiddag 18h wedstrijd tegen Siemens
Op onze vernieuwde website staan alle wedstrijden 2010 vermeld. Speciaal willen we bij
deze ook nog noemen onze wedstrijd op zaterdag 21 augustus in Hank. We spelen deze dag
18 holes (2x9) en aansluitend gaan we barbequen bij Ruud van de Burg thuis. Vorig jaar
hebben we dit ook gedaan en toen was het super dag. We zouden het erg leuk vinden als er
dit jaar weer veel mensen mee doen en ook aansluitend gezellig mee naar Ruud thuis gaan
voor een biertje en een heerlijk bbq. Noteer het in je agenda en doe gezellig mee .
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