
 
 
Beste Golfers,          23 juni 2010 

23 juni  speelden we alweer voor de derde maal een golfwedstrijd tegen de golfvereniging van 

Siemens. Het eerste jaar speelden we op Bergvliet in Oosterhout, het tweede jaar op Haverleij in 

Den Bosch en vandaag speelden we op de mooie bosbaan Edda Huzid in Voorthuizen. De baan lag 

er mooi bij, veel bos, smalle fairways, veel water en erg snelle greens. Het was dan ook zeker geen 

makkelijke baan hetgeen veel spelers ook terug zagen in de wat lagere scores dan ze gewend 

waren. De animo voor deze wedstrijd was groot zodat vanuit beide golfvereniging het maximale 

aantal inschrijvingen van 20 spelers makkelijk werd gehaald. In 10 flights van ieder 4 personen 

starten we vanaf kwart voor één op de eerste teebox. Iedere flight bestond uit 2 Heineken en 2 

Siemens spelers, zodat naast gezelligheid ook leuk over en weer informatie gedeeld kon worden 

over het reilen en zeilen van een electronicaconcern en een bierconcern. Erg leuk om te zien dat de 

bedrijfsculturen toch in grote lijnen hetzelfde zijn en dat er veel overeenkomsten zijn tussen beide 

multinationals.  

Vooraf kregen alle spelers een groene 

Heineken cap, golfballen van Siemens en 

Heineken en teetjes mee. Sponsors 

bedankt dat jullie dit beschikbaar wilden 

stellen. Net als de andere jaren hadden we 

ook nu weer enorm veel geluk met het 

weer. De lucht was strak blauw en de 

temperatuur lag rond de 25 graden. Het 

was wat dat betreft al een hele prestatie 

om 18 holes in deze warmte uit te lopen en 

menigeen kwam vermoeid en dorstig 

richting de 19
e
 hole.  

 

Met het mooie weer 

konden we heerlijk 

buiten op het terras 

zitten en genieten van 

een lekker fris helder 

Heineken biertje. Dat 

het goed smaakten 

merkten we achteraf 

wel toen we gingen 

afrekenen . Edda 

Huzid zal blij geweest 

zijn dat Heineken en 

Siemens bij hun te gast 

waren.  



 
 
De uitslag: 

Ook birdies waren er deze keer geslagen. Als beloning ontving iederen een balletje een een mooie 

Heineken sleutelhanger. Birdies zijn gelopen door Bart Broersma, Erik Smit, Marco van Dijk (Allen 

Siemens) en door Nicole Vree Egberts (Heineken). 

De neary bij de dames werd geslagen door Lea van Veelen (Heineken) en bij de heren door John 

van Ginkel (Siemens). Beiden kregen een doosje ballen als beloning voor deze bijna hole in one . 

 De longest bij de dames was wederom voor Lea (Heineken) en bij de heren voor Erik Smit 

(Siemens). Beiden kregen een doosje ballen als beloning voor deze verre rechte klap.  

De dagwinnaar voor de 18 holes was Lea van Veelen (Heineken) die maar liefst 40 stablefordpunten 

bij elkaar wist te slaan. Klasse Lea mooie prestatie leuk dat de eerste plek voor Heineken is. 

Tweede werd Bertho Hagen (Heineken) met 36 stablefordpunten en derde John van Ginkel 

(Siemens) ook met 36 punten maar de hcp van John was iets hoger. De vierde plaats mag ook nog 

genoemd worden want ook Arjen Hartman (Siemens) had 36 punten maar zijn hcp was hoger dan 

die van Bertho en John waardoor hij net buiten de top 3 viel. De winnaars kregen een Magnum 

wijnfles met rode wijn van Torres gesponsord door Oud Reuchlin Boelen en een paar doosjes met 

golfballen. Tevens kregen de winnaars een echte Pletterpet die ze hopelijk nog veel wedstrijden van 

Oranje kunnen gebruiken. 

De winnaars: Lea, Bertho en John 



 
 
 

Het was een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. We gaan zeker kijken of er een 4
e
 

Heineken – Siemens golfwedstrijd volgend jaar georganiseerd kan worden.  

Openstaande rekening: 

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

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

betalen € 55,=. Degene die gebruik kunnen maken van een lidmaatschap op Edda Huzid geldt dat 

ze 10 euro moeten betalen. Zodra Ruud terug is van vakantie zal het overzicht openstaande 

rekeningen worden bijgewerkt. 

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: 

 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/

