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Beste Golfliefhebbers, 
 
 
De baan: 

Zaterdag 12 mei  2010 speelden we onze eerste woensdagavondwedstrijd op de GMG 
golfbaan Naarderbos in Naarden. De baan ligt op het knooppunt A1/A6 en dat hebben we 
gemerkt. Met al het vakantieverkeer ivm Hemelvaartvakantie was het erg druk op de weg en 
bijna iedereen had wel in de file gestaan. We liepen de eerste 9 holes en dat was veelal door 
het bos met geregeld waterhindernissen. De baan zelf is een mooie baan met afwisselend 
holes door het bos over water of  open polderfairways. Daarnaast zijn er ook leuke 
hoogteverschillen omdat de baan op een voormalige vuilnisbelt is aangelegd. Ook is er nu 
een nieuw clubhuis met prachtig uitzicht over het Naardermeer. Onze vertegenwoordigers 
hebben goed hun best gedaan want ons complete pakket wordt in het clubhuis geschonken.     
 
 
Nieuwe spelers: 
Ook  deze keer hadden we enkele nieuwe spelers die we mochten verwelkomen. Marc Jitta, 
Jan Borkus en Frans van Rooij speelden voor de eerste keer mee. Marc en Jan zijn lid 
geworden van onze golfvereniging. 
 
 
De wedstrijd: 
Om 18 uur starten we met de eerste flight op hole 1. Er waren 6 flights en totaal 22 spelers 
(4 dames en 18 heren). We hadden een “strenge” marshal want aan iedereen werd 
gevraagd of de pitchfork in de zak zat. Het weer was, anders dan we gewend waren, deze 
keer zwaar bewolkt en het was erg fris (8 gr)voor de maand mei. Niettemin het was gelukkig 
droog en iedereen had er zin in. 
 
 
De neary stond op hole 6 op 127 meter en moest iets omhoog geslagen worden. Hans 
Noordermeer sloeg zijn bal op de green het dichtst bij de vlag. De longest drive stond bij de 
heren en de dames op hole 8. Op deze lange par 5 was het bij de heren Ron Pannen en bij 
de dames Mieke Noordermeer die het verst de bal op de fairway wisten te slaan. Zowel de 
neary als de longest levert een extra puntje op in het klassement.  
De daguitslag was een spannende uitslag want maar liefst 10 spelers zaten bij de eerste 
drie.  
Op de 1e plaats met 16 pt: Jan Borkus, Piet van Veelen en Hans Noordermeer; 
Op de 2e plaats met 14 pt: Ellen Lemmen, Rene van de Geer en Aad Kobessen; 
Op de 3e plaats met 13 pt: Marc Jitta, Ralph van de Hulst, Paul Schalekamp en Rene Hamer; 
 
De nummers 1, 2 en 3 krijgen respectievelijk 4, 3 en 2 punten voor het klassement. De rest 
krijgt 1 punt. 
 
 
Eerst komende wedstrijden: 

 2 juni Hitland in Nieuwerkerk ad IJssel, woensdagavond 9 holes en 18 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 

 7 juli Kralingen in Rotterdam, woensdagavond 9 holes wedstrijd 

 21 augustus Hank incl. BBQ bij Ruud thuis . Wedstrijd over 18 holes 
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Vooral de wedstrijden 2 juni en 23 juni zijn al snel en daarom het 
verzoek om je snel in te schrijven zodat de organisatie ongeveer 
weet voor hoeveel mensen we starttijden moeten reserveren. Voor 
de wedstrijd op Hitland op 2 mei is de deadline 25 mei. Voor onze 
wedstrijd tegen Siemens op 23 juni (woensdagmiddag vanaf 12 uur) is de exacte deadline 
nog niet bekend maar de afspraak met Siemens is wel dat beide bedrijven maximaal 20 
spelers kunnen inschrijven. De organisatie voor de Heineken/Siemens wedstrijd ligt deze 
keer in onze handen. We hebben een erg mooie baan uitgezocht te weten Edda Huzid in 
Voorthuizen. Voor alle wedstrijden geldt dat je al kan inschrijven via onze website.  
 
 
Website: 

 
http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 
 
Aad Kobessen, onze webdesigner, zorgt ervoor dat onze site up-to-date is en van alle laatste 
nieuwtjes is voorzien. Nieuw op de website heeft hij nu een eigen handicapregistratie 
opgezet waarop iedereen zijn actuele handicap kan bijwerken. Deze handicap gebruiken wij 
voor onze eigen wedstrijden. De mensen die al een actuele hcp hebben kunnen deze hcp op 
onze site invoeren, de mensen die niet actief kaarten moeten zelf een inschatting maken van 
hun hcp. Hierbij kan je de volgende berekeningswijze hanteren:  
 
Wedstrijd over 18 holes: je loopt bijvoorbeeld 44 stablefordpunten. Dit is 8 punten boven de 
36 punten. Je hcp daalt nu met 8 x 0,5 = 4 punten. Op onze site vul je nu een hcp in van 32. 
Speel je een wedstrijd over 9 holes dan mag je voor de tweede 9 (die je dus niet speelt) 18 
stableford punten bij je score bijtellen. Hierna hetzelfde rekensommetje als je boven de 36 
uitkomt. 
 
Loop je nu minder dan 36 punten dan geldt een zogenaamde bufferzone die ligt op 32 
punten. Zit je nu ook onder deze 32 punten dan mag je je hcp verhogen met 0,1 punt.  
Je ziet dat je sneller omlaag gaat dan weer omhoog. Dit is logisch immers je hcp moet een 
afspiegeling zijn van je beste spel.  
 
Namens Aad aan iedereen het verzoek zijn hcp op onze website te registreren en deze te 
wijzigen als de hcp is veranderd. Voor de registratie heb je een apart userid en password 
nodig. Deze vermeld ik niet in dit verslag maar zal ik separaat in de mail aan jullie kenbaar 
maken. 
 
Tot slot hebben jullie via de website ook de mogelijkheid om een berichtje achter te laten, 
een vraag te stellen of een goede suggestie te doen. Je kunt hiervoor het gastenboek 
gebruiken. Let wel op dat de website voor iedereen is in te zien. 
 
Hoop dat iedereen weer een leuke golfavond heeft gehad en dat de volgende wedstrijd op 2 
juni op Hitland weer vele van de partij zullen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans 
 
13 mei 2010 
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