
Golfbaan Engelenburg in Brummen 27 aug. 2011: 

Zaterdag 27 augustus speelden we op de mooie parkbaan Engelenburg in Brummen. Dit ligt in de 

buurt van Zutphen midden in het Gelderse landschap. De baan is omgeven met veel bos en ook op 

de baan kom je de nodige grote dikke bomen tegen die er al meer dan 100 jaar staan. Het landgoed 

is al erg oud (1570) en vanaf 1987 is op het landgoed een 9 holes golfbaan aangelegd en het kasteel 

omgebouwd tot een luxe hotel waarin ook het clubhuis van de golfbaan is gevestigd. Als je de lange 

oprijlaan oprijdt zie je aan het einde al het prachtige witte kasteel opdoemen en krijg je  het gevoel  

een prachtige exclusieve golfbaan op te rijden. 

 

Het clubhuis van de golfcourse vanaf hole 9 gezien 

Het was bijna 2 maanden geleden dat we onze laatste wedstrijd hadden gespeeld op IJsselweide in 

Gouda. Iedereen was lekker op vakantie geweest en had vandaag weer zin om gezellig met elkaar 

een baantje te lopen. De weersvoorspellingen waren niet al te best en met 75% kans op regen had 

iedereen zich mentaal voorbereid op een dagje golf met forse buien. Het was dan ook een flinke 

meevaller dat het zonnetje scheen en de temperatuur best lekker was en je gewoon lekker aan je 

polo en korte broek kon spelen. De baan had wel flink te lijden gehad van de regenval van de laatste 

dagen wat te zien was aan de grote plassen op de baan en de harde bunkers. Maar gelukkig was de 

baan gewoon open en konden we heerlijk de “wei” in . 

Vanaf 10 uur werd iedereen ontvangen met koffie en een lekker stuk krentebrood en na enige uitleg 

had iedereen even de tijd om in te slaan en wat te chippen en te putten. We waren vandaag met 21 

spelers verdeeld over 7 flights. De eerste flight startte om 11 uur en de laatste om 11.48 uur. We 

liepen allemaal 2 rondjes en hadden ook 2 keer de kans om de neary en de longest drive te slaan. De 

neary op hole 5 (par 3 van 172 meter) werd geslagen door Rene Hamer. De longest stond op hole 7 

die bij de dames geslagen werd door Patricia Soeratman en bij de heren door Ralph van de Hulst. 

De individuele scores zijn terug te vinden op de website onder daguitslag. De beste spelers willen we 
natuurlijk toch even noemen. De winnaar van de dag was Rene Hamer die maar liefst 43 stableford 



punten bij elkaar wist te slaan. Klasse hoor Rene dit levert je inclusief het puntje voor de neary 
vandaag  5 punten op voor het klassement. De tweede plaats was voor Ralph van de Hulst met 39 
punten en derde werd Rene van de Geer met 38 punten. Goed gespeeld hoor allemaal beter 
gespeeld dan de handicap. Rene en Ralph liepen een qualifyingkaart dus die gaan weer zakken .  
  

Na het spelen hebben we gezellig met elkaar op het terras een biertje gedronken en genoten van het 

uitzicht over de baan. Dat de weergoden ons goed gestemd waren die dag bleek wel  10 minuten 

nadat de  laatste flight binnen was………..  Een hevig noodweer brak los en de regen kwam met 

bakken te gelijk naar beneden. 

Onder de ” plu” genietend van een Brand biertje Het blijft gelukkig droog onder de parasol 

Het was weer een erg gezellige dag en we hebben weer op een erg mooie baan met elkaar gegolfd. 

Erg leuk om weer op een baan gespeeld te hebben waarop bijna niemand nog gespeeld had.  

De volgende wedstrijd is woensdagmiddag  14 september op de Kromme Rijn in Bunnik. We starten 

om 17.00 uur en je kan je inschrijven via de website. 

Groetjes, 

Hans 

 


