
Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik 14 sept. 2011: 

Woensdag 14 september speelden we in de achtertuin van Vrumona in Bunnik. De golfbaan Kromme 

Rijn was deze keer het wedstrijdtoneel . Een mooie 9 holes baan die ieder jaar op het programma 

staat en door zijn mooie bospartijen en waterhindernissen een best  lastige baan te noemen is. We 

speelden met 16 spelers verdeeld in 8 flights en starten vanaf 16.27 uur. Het weer was droog en 

zonnig al begonnen zich tijdens het spelen wel flinke dreigende wolkenpartijen te ontwikkelen . 

Niettemin is iedereen droog binnen gekomen en had iedereen heerlijk gegolfd. 

Martijn en Leon in de laatste flight met op de achtergrond dreigende donkere wolken 

De neary werd deze keer geslagen door Ralph van der Hulst. Leon van Dijk eiste de longest drive op. 
Overigens deed Leon deze dag goede zaken want met 20 stablefordpunten werd hij ook overall 
winnaar van de dag en behaalden incl. de longest drive deze dag 5 punten voor het algemeen 
klassement. Op de tweede plaats kwam Hans Noordermeer met 18 punten en Rene van der Geer 
werd derde met 17 punten. 
 
De volgende wedstrijd is alweer over 14 dagen, want woensdag 28 september staat de laatste 9 
holes wedstrijd op de Hoge Dijk in Amsterdam op het programma. Deze baan is goed te bereiken en 
ligt net naast het AMC ziekenhuis  aan het begin van de Gaasperdammerweg . Deze lokatie ligt mooi 
in het midden van Bunnik, Zoeterwoude en Amsterdam en is ook voor de Bosschenaren goed te 
bereiken. De verwachting is dan ook dat het lekker druk zal worden . 
 



Op zaterdag 22 oktober spelen we onze laatste wedstrijd. Dit is een 18 holes wedstrijd op de mooie 
oude baan van de Oosterhoutse Golfcourse. Een absolute aanrader dus als je in de gelegenheid bent 
schrijf dan snel in want voor deze wedstrijd geldt wel vol = vol.  
 
Na het spelen hebben we gezellig met elkaar een Heineken biertje gedronken en nog gezellig  over 

de wedstrijd nagepraat.   

 

Martijn, Leon, Arnout en Martien laten hem goed smaken  

Tot de volgende keer, 

Groetjes, 

Hans      back to the Website 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

