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Woensdagmiddag 18 mei speelden we tegen Siemens op de prachtige bosbaan van de 

GC Nunspeet. Het was alweer onze vierde krachtmeting en deze keer lag de 

organisatie in handen van Siemens. De wedstrijd ging over 18 holes en het was 

verzamelen vanaf 12.00 uur. De koffie en een lekkere koek stonden klaar en er was 

ruim de tijd om even een balletje in te slaan. We waren met 39 spelers, dwz 19x 

Siemens en 20x Heineken. In 13 flights van drie spelers gingen we om 13.00 uur van 

start vanaf de Zuidlus. Voor de wedstrijd hadden we op het terras de vlaggen van onze 

bedrijven opgehangen zodat iedereen kon zien dat wij een wedstrijd hadden . 

 

De Neary stond op hole 3. Een mooi par 3 over 139 meter die links en rechts 
beschermd werd door bunkers. Het was Heineken in de persoon van Hans Kramer die 
zijn bal het dichtst bij de pin wist te slaan. 
 
De Longest stond op hole 18. Bij de dames wist niemand de longest te slaan en bij de 
heren ging de eer ook naar Heineken(Ron Pannen).  
 
De scores van de westrijd waren niet echt hoog en dat gaf wel aan hoe moeilijk de baan 
was. Veel smalle fairways en heel veel bomen. Niettemin waren er twee personen die 
boven de 36 uit wisten te komen. Winnaar werd Joke Hamming van Siemens met 38 
punten. Op de tweede plaats kwam Ron Pannen van Heineken. En op de derde plek 
was het weer Siemens (Hans Meijer). De rest van de scores waren ook netjes verdeeld 
over Siemens en Heineken. Voor de Heinekenspelers staat de uitslag inclusief het 
klassement op de website. 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


Vanuit beide bedrijven waren er leuke prijsjes ingebracht die gerelateerd waren aan de 
produkten die door de Internationals gemaakt worden. Bovendien was er voor alle 
spelers een Heinekenponcho zodat niemand met lege handen naar huis ging. 
 

 
 
Bert Beugeldijk doet de prijsuitreiking 
 
Na de prijsuitreiking deed Hans Noordermeer namens Heineken een bedankwoordje en 
bedankte hij de organisatie van Siemens (Bert en René) voor de goede zorgen en de 
ontzettende leuke en gezellige dag op deze prachtige baan. Hans gaf aan graag het 
organisatiestokje over te nemen van Siemens, zodat de vijfde lustrumwedstrijd door 
Heineken georganiseerd zal worden. 
 
De volgende wedstrijd is: 

 Woensdagmiddag 8 juni Rhoon met keuze voor 9 of 18 holes 
 
Gr Hans 

 

 

 


