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GC Kromme Rijn Bunnik, 22 september 2010 
 
 
 
Woensdagmiddag vanaf 17.00 uur waren we met de Vrumona Heineken Golfclub te gast op 
de mooie 9 holes baan Kromme Rijn in Bunnik. We waren met 21 spelers verdeeld over 7 
flights. Al weken was het weer erg onbestendig met af en toe hevige regenval maar vandaag 
waren de weergoden ons zeer gunstig gezind want de zon scheen en het was zowaar warm 
met 21 graden. Met de mooie greens en de bossen op de achtergrond was het zeker geen 
straf om met de collega’s de baan in te gaan .  Vandaag speelden twee nieuwe collega’s van 
de vestiging Bunnik mee te weten Machteld van Staalduinen en Edgar Bothe. Bij deze 
Machteld en Edgar welkom bij de club. Onze collega’s van Vrumona hadden nog een positieve 
mededeling want ze hadden geregeld dat we deze middag met zijn allen zonder greenfee te 
hoeven te betalen konden spelen, Klasse hoor super geregeld en nogmaals bedankt namens 
alle spelers. 
 
 
De baan: 
In het natuurgebied de Brakel ligt aan de Kromme Rijn een prachtige golfbaan met 9 
attractieve holes. De baan is in 1998 aangelegd op een terrein van 29 ha. tussen Bunnik en 
Zeist. De hoogteverschillen, waterpartijen en de uitgebreide beplanting maken van deze baan 
een uitdaging voor golfers van elk niveau. 
 
In de mooie natuurlijke omgeving is het genieten van veel vogelsoorten en wilde planten en 
met een beetje geluk zou je plotseling oog in oog kunnen staan met een ree of een vos.  
 
Het gezellige clubhuis, met Heineken op de tap, straalt het karakter van de golfvereniging uit 
en na afloop van onze wedstrijd was het hier goed vertoeven en hebben enkele collega’s ook 
nog het restaurant gekeurd met een heerlijke dagschotel. 
 
 
De wedstrijd: 
De longest werd bij de heren geslagen door Leon van Dijk, netjes Leon je begint patent te 
krijgen op de longest . Bij de dames was Mariette Mol de longhitter en naast ver slaan kan ze 
ook heel precies de bal plaatsen, want ze ging er ook met de neary van door. Goed gedaan 
Mariette hiermee toch 2 puntjes extra . 
  
De daguitslag was een verrassende uitslag want maar liefst 8 spelers wisten 18 punten of 
meer te halen. Blijkbaar is iedereen aan het einde van het golfseizoen aardig in vorm want zo 
makkelijk was de baan toch echt niet. 
 
Op de 1e plaats met 21 pt: Leon van Dijk; 
Op de 2e plaats met 20 pt: Mariette Mol en Rene Hamer; 
Op de 3e plaats met 19 pt: Ralph van der Hulst, Piet van Veelen, Wouter van den Bosch en                                                       
Aad Kobessen; 
 
De nummers 1, 2 en 3 krijgen respectievelijk 4, 3 en 2 punten voor het klassement. De rest 
krijgt 1 punt. 
 
Op onze website is de complete daguitslag en het klassement tot en met 22 september terug 
te vinden. 
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Resterende wedstrijden 2010: 

 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 en voor Rijswijk maximaal 18. Voor Rijswijk geldt dat we, mede  
door het snel donker worden, al om 16.00 uur zullen starten. Na afloop is er de mogelijkheid 
om een dagschotel of iets dergelijks te nuttigen. Vooraf zullen we via de mail even 
inventariseren wie hier gebruik van wilt maken.  
Wees op tijd met inschrijven!. 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. Op de website is ook de mogelijkheid om zelf een berichtje achter te laten, je kan 
dit doen in het gastenboek.  
 
Tot 13 oktober  
 
Met vriendelijke groet,  
Hans 
28 september 2010 
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