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GC Rhoon, 8 juni 2011 
 
Vandaag werd er voor de eerste keer gespeeld op de golfbaan van Rhoon. De organisatie had 
de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor een 9h of een 18h wedstrijd. Erg leuk om te 
zien was dat uiteindelijk 18 spelers hadden ingeschreven en allemaal voor 18 holes. De 
afgelopen week was het erg wisselvallig weer geweest maar ook nu waren de weergoden ons 
erg goed gestemd want na de regen in de ochtend trokken de wolken weg en was het om 
16.30 uur strak blauw met een aangename golftemperatuur. De baan lag er mooi groen bij met 
veel bomen en relatief weinig water. De strakke greens waren super snel en iedere put die te 
hard was werd dan ook direct afgestraft. Kortom met een paar goede slagen was je er nog 
niet. Het venijn zat hem in de staart. Op de green kon een hoop puntjes verspeeld worden! 
Gerben de Groot had alles goed voor ons geregel zodat we voor een mooie prijs een hele 
mooie avond hebben mogen golfen. Nogmaals dank Gerben. 
 
 
De wedstrijd: 

De longest was uitgezet op de 18 hole. Een mooie rechte fairway richting het clubhuis waarbij 
eerst over een klein watertje geslagen moest worden. Bij de heren werd de longest geslagen 
door Frits Beukers en bij de dames door Lea van Veelen. De Neary stond op de negende hole 
een par 3 van 120 meter. Met name de bunker rechts en links van de hole zorgde voor veel 
gestrande ballen die dus net de green niet haalde ! Niettemin was er toch een winnaar te 
noteren te weten Eric Kraaijevanger die zijn bal op 2 meter van de pin wist neer te leggen.  
  
De resultaten over 18 holes waren gemiddeld met een mooie score voor de winnaar. Jan 
Borkus kwam met 39 stablefordpunten van de 18 hole af en was met afstand de beste player. 
Op een tweede plaats kwam Koen Hermann met 36 punten gevolgd door Wouter van de 
Bosch die, mede door zijn intensieve lessen  op Kagerzoom, flinke progressie heeft gemaakt 
en 35 punten wist te behalen. Mooi gespeeld mannen en dat toch op een baan die voor 
iedereen onbekend was.  
 
Op onze website is de complete daguitslag en het klassement terug te vinden. 
 
Volgende  wedstrijden 2011: 

 23 en 24 juni Belgietrip met wedstrijden op het Rijk van Margraten en Henri Chapelle 

 29 juni een 2x 9h wedstrijd op de par 3 baan van IJsselweide in Gouda 

 27 augustus een 18 holes wedstrijd op golfbaan Engelenburg in Brummen 
 
België is inmiddels vol  maar voor alle andere wedstrijden kan al ingeschreven worden. Kijk op 
onze website voor meer informatie en ook voor onze wedstrijden in september en oktober. 
Inschrijven kan gedaan worden via de website. Je gaat naar “wedstrijden” en klikt daarna op 
de datum van de wedstrijd die je wilt mee spelen. In de mail die verschijnt vermeld je je naam 
en je actuele handicap. 
 
 
Website:   http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Hans 
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