
               Vrumona - Heineken Royal Golf Club  

1 

 

 
GC Anderstein Maarsbergen 30 oktober 2010 

 
Om 9 uur was het verzamelen in het clubhuis van golfbaan Anderstein in Maarsbergen die 
gelegen is op de Utrechtse heuvelrug. De koffie stond klaar en we kregen er een lekker stuk 
appelgebak bij. Na gezellig met elkaar een bakje koffie gedronken te hebben kregen we uitleg 
over de wedstrijd en kon iedereen nog even een balletje gaan inslaan. We waren vandaag met 
26 spelers verdeeld over 8 flights. We speelden de B en de C lus en van beide lussen 
vertrokken 4 flights. Het weer was wisselvallig wat voor de tijd van het jaar natuurlijk niet 
ongewoon was. Afwisselend was het droog dan wel viel er een beetje regen. Permanent met 
regenpak spelen was gelukkig niet nodig, met een paraplu was de meeste regen vrij goed af 
vangen. De baan lag er weer erg mooi bij en was omringd met prachtige in herfstkleuren 
getooide bomen. De neary stond op de eerste hole van de C baan en betrof een par 3 van 133 
meter. De longest stond op de 8ste hole van de B baan, dit is een lange par 5. Na het inslaan 
vertrokken de eerste flights vanaf 10 uur en zo’n 5 uurtjes later keerden de eerste flights weer 
terug in het clubhuis om te genieten van een verdiende Heerlijke Heldere Heineken biertje. 
 

 
Martijn van Gorkum op hole C1 voor de Neary Leon van Swelm op de teebox van hole C5  
 

 
De baan: 
 
Bomen, diverse heesters en water: enkele karakteristieke elementen die golfers tijdens het 
spelen van een ronde op Golfclub Anderstein regelmatig tegenkomen. Een uitgebreide flora en 
fauna maakt deze baan bijzonder, evenals de unieke ecologische ligging: deels op de 
Utrechtse Heuvelrug en deels in de Gelderse Vallei.  

      

  
 
 
 

Op landgoed Anderstein, waar de baan deel van uitmaakt, is honderd jaar een boerenbedrijf 
gevestigd geweest. Inmiddels heeft de agrarische bestemming plaats gemaakt voor een meer 
natuurlijke invulling van het landgoed. In dit kader is de vroegere boerderij met stallen 
omgebouwd tot sfeervol clubhuis met riant terras, waar men onder meer kan genieten van het 
uitgebreide aanbod van restaurant De Maalderije. 
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De jaarafsluiting: 
 
Aangezien het alweer onze laatste wedstrijd van het jaar was werd even stil gestaan bij alle 
mooie momenten van het golfjaar 2010. Dit jaar hadden we maar liefst 10 wedstrijden met 
elkaar gelopen over totaal 162 holes. Vandaag deden er 26 spelers mee 
maar over het hele jaar hadden 59 spelers aan één of meerdere 
wedstrijden van de Vrumona Heineken Golfclub mee gedaan. Ook zijn we 
dit jaar voor het eerst 2 dagen wezen golfen in Duitsland op de 27 holes 
baan van Ahaus. Hier hebben we naast heerlijk golfen ook s’avonds veel lol 
gehad aan de bar in het hotel. Aad van de Hoorn had een doos 
Pletterpetten  meegenomen en  samen met de Duitsers zaten we 
gebroederlijk te tetteren aan de bar . Naast Ahaus hadden we dit jaar ook voor het eerst 
gespeeld op de GC Scherpenbergh in Lieren waar we onze openingswedstrijd hadden. Altijd 
erg leuk om weer op nieuwe banen te komen en te moeten ontdekken hoe iedere hole het 
beste bespeeld kan worden. 
 

 
De daguitslag: 
 
De longest bij de heren werd vandaag door Eric Kraaijevanger geslagen, was een beste klap 
want de marker was met het blote oog nauwelijks waar te nemen. Bij de dames was het Lea 
van Veelen die de beste longhitter was. Lea die in het klassement op de tweede plaats stond 
kon natuurlijk elk extra puntje goed gebruiken om het Ralph die op de eerste plek staat nog 
even moeilijk te maken. De neary op C1 ging naar Hans Kramer die zijn bal nog weer dichter 
dan Leon van Swelm bij de pin wist te slaan. De dagwinnaar was Patricia Soeratman die met 
41 stablefordpunten een mooi arrangement bij de Zwaluwhoeve wist te winnen. Op de tweede 
plaats met 40 stablefordpunten kwam Reinier van der Schueren die met zijn eerste Q kaart 
direct een goede kaart had om in te leveren. Mariuccia Kruythof was de nummer drie en liep 
met 36 stablefordpunten ook keurig haar handicap. Goed gedaan Patricia, Reinier en 
Mariuccia alle drie prima gelopen op een toch lastige baan met onbestendig weer. 
 

 
Ernest en Patricia openen de 1ste prijs Een arrangement bij de Zwaluwhoeve dat 

is niet verkeerd . Patricia weet hier wel 
raad mee. 
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Het Eindklassement: 
 
Over alle 10 wedstrijden is een klassement bij gehouden. De dagwinnaars kregen steeds 4 
punten en de nummers 2 en 3 respectievelijk 3 en 2 punten. Iedereen die meespeelden kreeg 
steeds 1 punt. Daarnaast was per wedstrijd nog een extra punt te verdienen voor de neary en 
de longest drive. 
 

Dit jaar was het Ralph van der Hulst (hcp 24,6) 
die met 21 punten iedereen voor wist te blijven 
en die in de navolging van de winnaar van 2009, 
Ron Pannen, nu de wisselbeker in ontvangst 
mocht nemen. Klasse Ralph je hebt dit jaar heel 
constant gespeeld, bijna iedere wedstrijd wist je 
bij de beste drie van de dag te eindigen en zo je 
puntjes bij elkaar te sprokkelen. De wisseltrofee 
mag dit jaar bij jou op de schoorsteen prijken .  
 
Volgend jaar heel veel succes met het 
verdedigen van de beker (tot nu toe heeft nog 
niemand de trofee 2x weten te winnen). 
 

Hans reikt de trofee uit aan Ralph vd Hulst 
 
De tweede plaats in het eindklassement was met 19 punten voor Lea van Veelen. Klasse Lea 
je hebt het hele jaar bovenin het klassement gestaan, afwisselend op de eerste of tweede 
plek. Mooie uitdaging om volgend jaar Ralph van de troon te stoten .  
De derde plaats was voor Leon van Dijk. Wat punten betreft was sprake van een gedeelde 
derde plaats omdat Leon van Dijk en Hans Noordermeer beiden 17 punten hadden gehaald 
maar  Leon had hier minder wedstrijden voor nodig gehad. De vierde plaats was dus voor 
Hans en op de vijfde plek kwam Piet van Veelen die 16 punten wist te vergaren. 
 
Tot slot werden nog Jan Borkus en Rene van der Geer naar voren gehaald. Zij hadden beiden 
de meeste keren dit jaar de neary geslagen. De longest drive werd dit jaar het vaakst geslagen 
door twee dames te weten Mieke Noordermeer en Lea van Veelen.  
 
De prijzen voor de wedstrijd en het eindklassement werden beschikbaar gesteld door Leon 
van Dijk (zak lake balls), Frans van Rooij (2x arrangement Zwaluwhoeve) en de Vrumona 
Heineken Golfvereniging (diverse prijsjes). Bij deze ook names alle spelers veel dank voor het 
beschikbaar stellen van de prijzen.   
 
Tot slot nam Eric Kraaijevanger nog even het woord en dankte hij mede names iedereen het 
bestuur van de Vrumona Heineken Golfvereniging voor het organiseren van alle 
golfwedstrijden.   
 
 
Agenda 2011: 
 
Het jaar 2010 zit er dan wel op maar door de Golfvereniging wordt alweer voorzichtig vooruit 
gekeken. Voor het einde van het jaar zal het bestuur bij elkaar komen om te pogen weer een 
leuke en uitdagende golfkalender 2011 in elkaar te zetten. Net als afgelopen jaar willen we 
weer starten met een openingswedstrijd (9 april 2011). Ook de Siemens wedstrijd willen we  
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graag weer opnemen in kalender. Hiervoor zal weer kontakt met de Siemens golfvereniging 
worden opgenomen. Tevens willen we ook weer kijken om een 2 daagse golftrip te 
organiseren. Of dit in Nederland of één van de buurlanden zal plaatsvinden moeten we nog 
even bekijken. Graag wil het bestuur bij deze iedereen uitnodigen om goede suggesties aan 
ons te melden. Dit geldt zowel voor de 2 dgse als voor andere wedstrijden in het jaar. Heb je 
ergens op een golfbaan een goede ingang en kunnen we hier als golfvereniging gebruik van 
maken geef het ons dan svp even door.  
 
 
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 slot iedereen bij deze een goede winter toegewenst en in december fijne feestdagen. 
Houdt je golfvorm op peil of zorg in de winter ervoor dat deze nog beter wordt. Zet je clubs niet 
ergens op zolder maar zoek regelmatig de drivingrange op om te oefenen of loop lekker 
ergens een baantje.   
 
Met vriendelijke groet,  
Hans 
 
31 oktober 2010 
 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

