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            GC Rijswijk, 13 oktober 2010 
 
 

 
Vandaag was het alweer onze laatste woensdagavond wedstrijd met de Vrumona Heineken 
Golfclub. In verband met het steeds sneller donker worden startten we al om 16.00 uur vanaf 
teebox 10. We werden ontvangen in het mooie nieuwe clubhuis van de Rijswijkse waar je op 
het terras uitzicht hebt over de 10e en de dogleg van hole 14. Deze dogleg krult om het 
clubhuis heen en bij de afslag staat toch wel enigszins vreemd een bordje met het verzoek om 
niet je bal over het clubhuis heen te spelen!!! Je zou maar heerlijk op het terras zitten te 
genieten van een heerlijk glas Brand bier en …….. 

 
We waren weer met een grote enthousiaste groep spelers (16) verdeeld over 4 flights van drie 
en 2 flights van twee spelers. Vandaag hadden we weer een nieuwe speler te verwelkomen te 
weten Willem Verburg van de vestiging Zoeterwoude. Welkom Willem leuk dat je met ons mee 
gaat spelen. 
 
 
De baan: 
 
De baan is een polderbaan in het hart van de randstad. De baan ligt ingeklemd tussen de 

snelwegen A4 en A13. Op zich heb je op de 
baan geen zicht op alle drukte rond de baan 
en waan je je in een mooi natuurgebied. Het is 
dat je constant het zoemen van auto’s hoort 
wat je doet beseffen dat achter de groene 
strook de drukte van de Randstad heerst.   
 
Het gezellige nieuwe clubhuis, met al onze 
produkten op de tap (Brand, Vrumona 
produkten), oogt heel modern en is 
zondermeer representatief voor de Rijswijkse 
golfclub. Na de 18e hole was het dan ook 
gezellig vertoeven voor een hapje en een 
drankje op het terras. Met acht spelers hebben 
we ook nog even het restaurant getest en 
gezegd kan worden dat de biefstuk van hoge 
kwaliteit was en er prima in ging . Hulde voor 
de kok. 

 



               Vrumona - Heineken Royal Golf Club  

2 

 

 
 
 
 

 
De wedstrijd: 
De longest werd bij de heren geslagen door Koen Hermann. Koen verbeterde hiermee de 
verre klap van Ron Pannen die op zijn beurt Jan Borkus had verbeterd. Bij de dames was er 
deze keer geen longest drive! Waarschijnlijk was de Rijswijkse vergeten om een aparte marker 
voor de dames neer te zetten. De Neary was deze keer voor Jan Borkus die zijn bal op 9 
meter van de vlag wist te slaan. Toevallig weet ik dit omdat ik nog even heb moeten meten 
maar zag dat mijn eigen bal net een metertje verder van de vlag was terecht gekomen . 
Goed gedaan Jan bij de longest lukte het net niet maar de neary en het extra puntje is binnen. 
  
De resultaten waren vandaag minder hoog dan vorige keer op de Kromme Rijn. Waar vorige 
keer maar liefst 8 man 18 punten of meer wisten 
te scoren was het nu alleen Ralph van de Hulst 
die met een scorecard van 18 stableford punten 
de 9 holes wist te voltooien. Met deze eerste 
plek doet Ralph goede zaken want naast de 
dagwinnaar staat hij nu ook fier aan kop in het 
eindklassement met 20 punten. Hij heeft een 
voorsprong van 3 punten op de nummers twee 
Lea van Veelen en Leon van Dijk. Met nog 1 
wedstrijd te gaan lijkt de marge veilig voor de 
eindoverwinning maar je weet natuurlijk nooit.  
De nummers twee op de Rijswijkse waren Ruud 
van der Burg en Koen Hermann met 16 
stablefordpunten en op de derde plaats met 15 
punten Mieke Noordermeer.  
 
De nummers 1, 2 en 3 krijgen respectievelijk 4, 3 en 2 punten voor het klassement. De rest 
krijgt 1 punt. De longest en de neary krijgen een puntje extra. 
 
Op onze website is de complete daguitslag en het klassement tot en met 13 oktober terug te 
vinden. 
 
 
Resterende wedstrijden 2010: 

 30 oktober afsluitwedstrijd Anderstein Maarsbergen; zaterdag 18 holes 
 
Voor Anderstein zijn 28 startplaatsen gereserveerd, bij overschrijving zal gekeken worden of er 
starttijden bij gereserveerd kunnen worden. Ingeval dit niet lukt dan geldt wie het eerst komt 
wie het eerst maalt.  
 
 
Website:   http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 
 
Aad Kobessen, onze webmaster, zorgt dat onze site up-to-date is en van alle laatste nieuwtjes 
is voorzien. Op de website is ook de mogelijkheid om zelf een berichtje achter te laten, je kan 
dit doen in het gastenboek.  
 
Tot 30 oktober  
Met vriendelijke groet,  
Hans 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/
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De Baan van de Rijswijkse: 

 

Op de foto staat nog het oude clubhuis wat nu wordt afgebroken. Op de plek waar het getal 10 staat is 
nu het nieuwe clubhuis neergezet. Zoals je kan zien in de hals van de dogleg van de 14

e
!  

 

 
 


