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GC Kurenpolder Hank 21 augustus 2010 
 
 
Zaterdag 21 augustus speelden we op de GC Kurenpolder in Hank. We waren met 16 spelers 
verdeeld over 6 flights. Om 11 uur was het verzamelen op het terras en was er koffie en een 
warm koffiebroodje. Omdat de baan een 9 holes baan is speelden we 2 rondjes waarbij na 9 
holes er even een korte pauze was en je iets kon drinken op het terras. We hadden weer erg 
veel geluk met het weer en iedereen kon lekker aan de korte broek en zijn blauwe golfpolo de 
baan in. Het was een mooi gezicht dat iedereen zijn blauwe clubpolo had aangedaan .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De baan: 
De 9 holes baan is ingesloten tussen de A27 en de Bergsche Maas en mede door de beperkte 
beschikbaarheid aan grond zijn de fairways bijna allemaal smal en niet erg vergevingsgezind. 
Op hole 1 is de hele linkerzijde out of bounds. Op Hole 2 en 3 wordt een afzwaaier naar links 
afgestraft door de Bergsche Maas die vlak naast de holes ligt. De andere holes zijn iets 
vergevingsgezinder maar ook hier moet je uitkijken voor waterpartijen en flinke bomen die in 
de weg staan. Al met al dus een uitdagende technische baan waar je gelukkig wel een aantal 
extra slagen mee kreeg. 
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De wedstrijd: 
De longest stond op hole 8 en de neary op hole 9. We liepen 2 keer dezelfde 9 holes dus 
iedereen kreeg 2 kansen om de neary en of de longest te slaan. Bij de heren was het Bart 
Buurma die zowel de neary als de longest wist te slaan. Klasse Bart dat zijn 2 extra puntjes 
voor het klassement. Bij de dames sloeg Patricia de longest drive en behaalde hiermee een 
extra puntje. 
 
De daguitslag was een uitslag die duidelijk bij de baan paste. Slechts 1 speler wist zijn 
handicap te spelen. Alle anderen zaten net in de buffer of toch flink ver van hun hcp! 
Op de 1e plaats met 37 pt: Leon van Dijk; 
Op de 2e plaats met 34 pt: Bart Buurma; 
Op de 3e plaats met 33 pt: Hans Kramer en Bart Koole 
 
De nummers 1, 2 en 3 krijgen respectievelijk 4, 3 en 2 punten voor het klassement. De rest 
krijgt 1 punt. 

 
 
Resterende wedstrijden 2010: 

 22 september GC Kromme Rijn in Bunnik, woensdagavond 9 holes  

 13 oktober GC Rijswijk, woensdagavond 9 holes 

 30 oktober afsluitwedstrijd Anderstein Maarsbergen; zaterdag 18 holes 
 
Voor alle wedstrijden geldt dat je al kan inschrijven via onze website. Voor Anderstein zijn 28 
startplaatsen gereserveerd. Wees er op tijd bij. Bij overschrijving zal gekeken worden of er 
starttijden bij gereserveerd kunnen worden maar de garantie of dit lukt hebben we niet. Schrijf 
je dus snel in als je mee wilt spelen.  
 
 
Website:   http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 
 
Aad Kobessen, onze webmaster, zorgt dat onze site up-to-date is en van alle laatste nieuwtjes 
is voorzien. Voor opmerkingen kun je je tot hem wenden. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hans 
22 augustus 2010 
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