
Golfbaan Oosterhout 22 oktober 2011: 

Zaterdag 22 oktober speelden we alweer onze laatste wedstrijd met de Vrumona  Heineken Golfclub. 

De afsluitwedstrijd werd tot op heden altijd gespeeld op de GC Anderstein in Maarssen maar deze 

keer waren we te gast op de Oosterhoutse Golfcourse.   Vanaf 8 uur werden we met koffie en iets 

lekkers ontvangen in het clubhuis van de Oosterhoutse. Het was even afzien toen de wekker op de 

vrije zaterdag om 06.15  afliep maar voor een dagje golfen op een prachtige baan met beloofd goed 

weer was dit “moeilijke” moment geen al te grote drempel  .  

De baan behoort bij de topbanen van Nederland en het is normaal gesproken niet zo eenvoudig om 

hier met een grote groep in het weekend een wedstrijd te komen spelen.  In dit geval hadden we 

geluk dat Ernest van den Boogerd die werkzaam is bij  Mauser een bedrijfslidmaatschap bij OGC 

heeft en voor ons deze wedstrijd heeft kunnen regelen.  Tevens heeft de Mausergroep ons een 

aantal greenfees beschikbaar gesteld waardoor we met zijn allen voor een mooie prijs op een hele 

mooie baan hebben kunnen spelen. Namens de Vrumona Heineken golfvereniging en de spelers 

nogmaals dank hiervoor.  

Ook met het weer mochten we in onze handen knijpen.  Het was weliswaar koud, het had gevroren 

en de vorst zat  nog in de baan maar de hele dag hebben we mogen genieten van een zomers 

zonnetje met een aangename temperatuur voor deze tijd van het jaar.  We speelden met 27 spelers 

in 9 flights van 3 en starten om 9.15 uur. De eerste flights hadden nog last van de nachtvorst en 

speelden een paar holes op wintergreens. Gelukkig werd dit na een paar holes opgeheven en konden 

we weer normaal uitputten op de mooie snelle greens van de OGC. De flights die wat later de baan in 

gingen konden zelfs alle holes op de zomergreens spelen.  

Hole 1 het gras is nog wit van de vorst 

http://www.golfclubanderstein.nl/
http://www.ogcgolf.nl/
http://www.mausergroup.com/en/2.html
http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/


Op de 10 hole stond de neary.  Op deze uitdagende par 3 moet je je bal over een afstand van 130 

meter naar de pin spelen.  Er tussen ligt een waterhindernis en de green en de afslagtee liggen 

beiden iets hoger zodat je als het ware een kommetje moet overbruggen. Lea van Veelen was van de 

27 spelers degene die haar bal het dichts bij de vlag wist te spelen en hiermee een extra puntje voor 

het klassement wist te bemachtigen. 

De longest stond op de 18 hole. Dit is een lange par 5 met uitzicht op het clubhuis. In de eerste flight 

werd de longest al heel scherp gezet door Hans maar uiteindelijk was het toch Ron Pannen (flight 7) 

die bij de heren zijn bal nog iets verder wist te slaan. Bij de dames was het wederom Lea die haar 

vorm van de dag nog eens liet zien en haar bal het verste wist te slaan. Voor beiden weer 1 puntje 

erbij voor het klassement. 

De dagwinaar met 38 stablefordpunten was Jaap Kruythof gevolgd door Lea  van Veelen met 37 

punten en Hans Noordermeer met 36 punten. Allemaal keurig de handicap gespeeld en dit op een 

onbekende baan waar je toch steeds goed de juiste clubkeuze moet zien te maken.  

Het klassement over 10 wedstrijden was tot de laatste speeldag nog niet beslist. Leon van Dijk stond 

weliswaar met 18 punten twee punten los van nummer 2 Hans Noordermeer maar voor de 

dagwinnaar lagen 4 puntjes te wachten en de neary en de longest leverden ook nog eens een extra 

puntje op dus alles was nog mogelijk. Leon had vandaag een mindere dag en eindigde met 25 

stablefordpunten in de middenmoot. Hans daarentegen leek af te stevenen op een tweede plaats 

(goed voor 3 puntjes) en deed ook nog mee voor de longest drive. Echter nadat alle “kaarten” 

geschud waren bleek Lea er bijna met de wisseltrofee  vandoor te gaan want met 37 puntjes 

nestelde zij zich vandaag op de tweede plaats en inclusief neary en longest behaalden ze vandaag 5 

puntjes.  Hans haalden 2 punten voor zijn derde plaats en Leon 1 punt voor zijn score. Dit betekende 

dat Leon met 19 punten de winnaar van het jaar 2011 is geworden met op de tweede plaats Lea en 

Hans met beiden 18 punten. Klasse gespeeld Leon je was dit jaar de beste van ons allen .  

Ruud reikt de wisseltrofee uit aan Leon van Dijk 



Voor alle spelers was er een leuk prijsje uit te zoeken die in volgorde van het klassement werd 

bepaald. De prijsjes waren weer door diverse partijen beschikbaar gesteld en we willen bij deze dan 

ook nogmaals onze sponsors bedanken dat ze hiertoe weer bereid waren. 

Speciaal willen we bedanken: 

Mausergroep voor de greenfees   Ernest van den Boogerd 

Oud Reuchlin Boelen voor de wijn   Ellen Lemmen 

Bazar voor de koffie en de manchetknopen  Jaap Kruythof 

Kralingse GC voor de ballen    Leon van Dijk 

Heineken Brouwerijen voor de fees op Rhoon  Gerben de Groot 

 

Tot slot willen we ook alle spelers weer bedanken voor de gezelligheid dit jaar. Het was weer een 

prachtig golfjaar waar we weer heerlijk met elkaar hebben kunnen spelen en ook weer veel lol met 

elkaar gehad hebben. Het bestuur van de Vrumona Heineken golfvereniging gaat begin november 

het jaar evalueren en kijken hoe we volgend jaar weer gaan invullen. Begin 2012 zullen we de 

golfkalender  rondsturen en hopen we jullie weer vanaf begin april te mogen begroeten. Probeer 

allemaal je vorm in de winter vast te houden en zorg ervoor dat de clubs niet gaan roesten. 

Groetjes en tot volgend jaar 

Hans Noordermeer 
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