
GC Wilnis 10 oktober 2012 

Woensdag 10 oktober was het alweer de laatste woensdagmiddag wedstrijd van het golfjaar 2012. Deze keer 

was de baan van Wilnis uitgekozen en het was voor bijna iedereen de eerste keer dat zij hier speelden. We 

waren met 19 spelers verdeeld over 7 flights.  De algemene indruk van de baan was zeer positief. Naast dat 

we het  troffen met het weer lag de baan er ook erg mooi bij. Het was een relatief nieuwe baan maar doordat 

de eerste negen holes op en rond een voormalige vuilstortplaats waren aangelegd zat er veel glooiing in de 

baan wat het spelen erg uitdagend maakte.  Verder waren er flinke waterpartijen en was de baan, ondanks 

dat hij nog vrij nieuw is, al flink omgeven door grote boompartijen wat de baan een volwassen aanzien geeft. 

Kortom een mooi landelijke baan om volgend jaar weer op de agenda te zetten. 

 

Aad in de wei op hole 4 

De neary was neergezet op hole zes en werd geslagen door Lea van Veelen. Ook de longest (hole 9) werd bij 

de dames door Lea binnen gehaald en ze haalden hiermee twee dure extra puntjes binnen. Hans sloeg bij de 

heren de longest en overtrof hiermee met ongeveer 2  meter Rob Roelofswaard. Ook voor Hans een extra 

puntje.  

Zoals gezegd speelden we voor de eerste keer met onze golfvereniging op deze baan hetgeen ook terug te 

zien was in de punten die  iedereen behaalden.  Er werden kaarten met hele lage scores ingeleverd maar er 

was ook één absolute uitblinker deze dag. Lea van Veelen die al de neary en de longest had geslagen had 

overall een topdag. Ze wist maar liefst 24 stablefordpunten over de 9 holes bij elkaar te slaan en werd met 

deze score de winnaar van de dag. Heel mooi gedaan Lea en leuk om te zien dat het zo goed ging vandaag. 



Met beiden 17 punten eindigden Ron Pannen en Hans Noordermeer op een gedeelde tweede plaats, gevolgd 

door Rene Hamer die met 16 punten beslag legde op de derde plaats. De rest van de uitslag staat op de 

website. Na de wedstrijd hebben we gezellig nog een drankje gedronken en een nieuwe spelende collega, te 

weten Jan Willem Roossink, welkom geheten. Met een flinke groep hebben we hierna nog een dagschotel 

gegeten. Rond 20.30 stapten iedereen weer tevreden in de auto en zat ook deze wedstrijd er weer op. 

In het klassement is het in de top algemeen spannend. Met nog één officiële wedstrijd te gaan is het dringen 

geblazen aan de top. 3 spelers hebben nu 15 punten te weten Piet, Lea en Jan. Rene Hamer volgt op één punt 

en staat op 14 punten. Ralph staat op 13 punten, Hans op 12 en de winnaar van vorig jaar Leon staat op 11 

punten. Dit beloofd dus een hele spannende afsluitwedstrijd te worden met een even zo verrassende 

winnaar. Wie heeft de vorm van de dag en gaat met de begeerde titel “winnaar van het jaar 2012” naar huis!! 

De afsluitwedstrijd wordt gespeeld op 27 oktober op de GC Bergvliet en gaat over 18 holes. We starten vanaf 

10 uur en na afloop eten we gezellig met elkaar nog een hapje en zal de dagwinnaar en de einduitslag bekend 

gemaakt worden.  

Verder is er 17 november nog een extra wedstrijd gepland op St. Nicolaasga. Het is officieel de intocht van 

Sinterklaas dus het leek ons gepast om ook met de Golfclub eens naar St. Nicolaas te gaan  . Voor deze 

wedstrijd zijn echter maximaal 21 plaatsen beschikbaar en hier geldt echt dat bij overtekening je op de 

reservelijst  komt.   

Ons publiek op Wilnis:  

 

Voor inschrijven wedstrijden zie onze website: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/html/agenda_2012.html 

Ook op facebook zijn we te vinden .  Als je (leden) nog niet aangemeld bent kan je klikken op onderstaande 

link, je zal dan door de beheerder aan de (besloten) groep worden toegevoegd. Doel van FB is het delen van 

foto’s en de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Ook kan je makkelijk een leuke foto die je wilt hebben 

van FB naar je eigen computer downloaden.  

http://www.facebook.com/#!/groups/109793475718866/ 

Groetjes, Hans Noordermeer 
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