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GC Naarderbos, 9 mei 2012 
 
Regen, regen, regen, de regen kwam ’s-ochtends met bakken naar beneden dus in de golftas 
regenkleding en paraplu mee want met 80% regenkans zou het vast niet veel beter worden!!! 
Maar het liep gelukkig helemaal anders want verder op de dag klaarde het weer op, het werd 
warmer en de zon brak zowaar door. Dus alle preventies ten spijt  we konden heerlijk met 
alleen een polo aan door de baan. Het was weer genieten met elkaar. 
 
Het was de eerste woensdagavondwedstrijd van het jaar en de organisatie had voorzichtig 
starttijden gereserveerd voor 18 spelers. Ook deze forecast bleek achteraf niet betrouwbaar 
want het enthousiasme was groot en na twee keer starttijden bij reserveren bleef de teller 
staan op 26 spelers. Wat ook opviel was dat het aktieve “diversity” beleid van Heineken ook 
spontaan zijn vruchten begint af te werpen in onze golfclub want er deden een record aantal 
dames (7) mee. Vandaag mochten we twee nieuwe spelers welkom heten te weten Hans Wijn, 
de vader van Bart en Joke Gieling, de vrouw van Herman. 
 
De wedstrijd: 
De longest was uitgezet op hole 8, een lange par 5 met links water en rechts bossage met 
hoog gras. Recht houden was hier zeker het devies het geen natuurlijk voor de longest 
absoluut noodzaak is want niet op de fairway is altijd mis. Bij de dames was het Ellen Lemmen 
(ORB) en bij de heren Laurent Meijer (Vrumona) die zich tot hitter van de dag mochten laten 
kronen. De neary stond op hole 6, een par 3 waar je je bal omhoog moet slaan. Het is maar 
127 meter maar met wind tegen zoals vandaag moest je zeker een paar clubjes meer pakken 
want anders was het zeker tekort. Hier was het Richard van Bosse (Vrumona) die zijn bal het 
dichtst bij de pin wist te slaan.  
  
De resultaten over 9 holes waren gemiddeld met een mooie score voor de winnaar. Herman 
Gieling  (Sloterdijk) met hcp 17 kwam met 21 stablefordpunten van de baan en liep dus 3 
slagen beter dan zijn hcp. Klein maar niet onbelangrijk detail is dat het wel de homecourse van 
Herman is, hij woont op 500 meter van de GC Naarderbos en is zeker 2 dagen in de week te 
vinden op de baan. Maar Herman je hebt deze voorkennis absoluut goed uitgebuit en was een 
terechte winnaar. Op de tweede plaats kwam Ron Pannen (Zoeterwoude) die 19 punten en op 
de derde plaats Lea van Veelen (partner) die 18 punten bij elkaar verzamelde. 
  
Op onze website is de complete daguitslag en het klassement (binnenkort) terug te vinden. 
 
Eerst volgende wedstrijden 2012: 

 22 mei Scherpenbergh, 18 holes wedstrijd tegen Siemens, start vanaf 13.00 uur 

 6 juni Bentwoud, 18 holes start vanaf 16.15 uur 

 21 en 22 juni Duitslandtrip 2 x 18 holes. Info voor deelnemers volgt. 
 
Duitsland is inmiddels vol  maar mocht je toch nog mee willen meldt het dan bij 
ondergetekende. Een belletje naar Pin High is zo gedaan en als er een kamer bijgereserveerd 
kan worden dan doen we dat natuurlijk graag. Voor alle andere wedstrijden kan je je 
inschrijven op de website. Je gaat naar “wedstrijden” en klikt daarna op de datum van de 
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wedstrijd die je wilt mee spelen. In de mail die verschijnt vermeld je je naam en je actuele 
handicap. 
 
 
Website:   http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 
 
 
Facebook: 
Ook de golfclub gaat met zijn tijd mee, bent je nog niet lid, meldt je dan aan. 
 
http://www.facebook.com/#!/groups/109793475718866/ 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Hans Noordermeer 
06-17546859 
071-5456881 
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