
 
 

 

 

 

Beste Golfers,          3 juni 2010 

2 juni  speelden we met 17 personen vanaf 16.30 uur op Hitland in Nieuwerkerk a.d. IJssel. Deze keer 

was er de mogelijkheid om 9 of 18 holes te lopen. 9 spelers hadden zich voor 18 holes ingeschreven 

en 8 voor 9 holes. Kortom voor beide wedstrijdjes 3 flights. Met het weer troffen we het deze keer 

enorm. De lucht was strak blauw en de temperatuur rond de 20 graden. De baan zelf lag er mooi bij al 

was het gras buiten de fairways aan de hoge kant waardoor je soms veel moest zoeken. Ook lastig 

was het laag staande zonnetje waardoor je in een aantal gevallen je eigen bal niet kon volgen. Heel 

wat ballen gingen hierdoor verloren maar gelukkig werden er ook weer de nodige ballen gevonden. 

De longest stond hole 6 en de neary op hole 9 zodat zowel de spelers van 9 holes als 18 holes deze 

extra uitdaging aan konden gaan. Bijna iedereen had zijn nieuwe blauwe golfpoloshirt aan en het was 

erg leuk om te zien dat je overal op de baan onze eigen spelers kon herkennen. Deze keer hadden 

we 2 nieuwe spelers die we konden verwelkomen te weten Patrick Klein Breteler (A/stad) en Koen 

Hermann (Vrumona). Erg leuk dat het netwerk steeds verder uitbreid en steeds meer collega’s onze 

golfvereniging weten te vinden. 

De uitslag: 

De neary werd geslagen door Alex Vijverberg, klasse Alex hij stond al erg scherp toen onze flight hole 

9 passeerde. .  

De longest bij de dames was een duel tussen Lea en Mieke. Lea had hem al keurig op de fairway 

geslagen maar Mieke ging er nog een stukje overheen dus het extra puntje was voor haar. Bij de 

heren was het nieuwkomer Patrick die de bal het verst wist te slaan. Uit de verhalen van zijn 

flightgenoten heb ik begrepen dat hij bizar ver had geslagen. Patrick had wel een klein voordeeltje 

want de baan van Hitland ligt zo een beetje in zijn achtertuin en hij speelt dan ook regelmatig op deze 

baan.  

De dagwinnaar voor de 18 holes was Ron Pannen (35 stablefordpunten). Vorig jaar was Ron ook de 

winnaar op Hitland en had toen maar liefst 42 stablefordpunten. Blijkbaar ligt deze polderbaan Ron 

wel. Bij de 9 holes was het Koen Herman die met 25 stablefordpunten de dagwinnaar was. Klasse 

Koen over 9 holes gezien heb je 7 slagen minder dan je hcp gespeeld.  

Openstaande rekening: 

Willen degene die nog niet betaald hebben s.v.p. hun fee zo asap overmaken naar Raborekening 

13.07.97.782 t.n.v.  Ruud van der Burg te Hank. Leden betalen voor 18 holes € 45,= en voor 9 holes  

€ 30,=. Hierbij is rekening gehouden dat de contributie is betaald!    

 

 



 
 

 

 

Onze internetsite: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 

Verzoek aan iedereen is om altijd de website te gebruiken als je je wilt inschrijven voor een wedstrijd. 

Je krijgt van Aad altijd een bevestiging dat je inschrijving is ontvangen en daarnaast kan je op de 

website checken of je naam op het inschrijfformulier erbij is gezet. 

Daarnaast kunnen jullie op onze website je hcp up to date houden, je klikt op hcp registreren en vult 

hier bij login heineken in. Het password is aan iedereen via de mail doorgegeven, let wel met het 

veranderen van de maand wijzigt ook het password. Als je het password niet meer weet stuur dan 

een mailtje via de website naar Aad Kobessen. 

Volgende wedstrijden: 

 10 en 11 juni  Ahaus – Duitsland   18 holes 

 23 juni  Voorthuizen - Edda Huzid  18 holes 

 7 juli   Kralingen      9 holes 

 21 augustus Hank - Kurenpolder inclusief BBQ 18 holes 

 1 september Zoetermeer      9 holes 

 22 september Bunnik - Kromme Rijn    9 holes 

 13 oktober Rijswijk      9 holes 

 30 oktober Maarsbergen – Anderstein  18 holes 
 

 
Voor alle wedstrijden kan je je al via onze website aanmelden. Let op voor alle wedstrijden geldt dat 
er een maximum aantal spelers mee kunnen doen. Dus snel aanmelden garandeert dat je mee kan 
spelen. 
 

Daguitslag en klassement: 

Zie de website 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

