
GC Kromme Rijn 19 september 2012 

Woensdag 19 september speelden we in de achtertuin van Vrumona in Bunnik op de golfbaan Kromme Rijn. 

We waren met 14 spelers en ook Aad was er weer bij. De hele dag was het nat geweest en ook tijdens onze 

wedstrijd hielden we het niet droog. Met de start oogde het weer nog goed en dachten we mazzel te hebben 

maar al snel ontwikkelde zich dreigende wolken boven de Kromme Rijn met al snel ook gevolgd door regen. 

Het waren ook niet zomaar een paar drupjes, want  het kwam soms met bakken naar beneden en moesten 

we even schuilen onder de paraplu om niet helemaal door en door nat te worden. Mooi om te weten dat 

iedereen de 9 holes heeft afgemaakt en dat de scores ook nog mooi waren.  

Dreigende wolken boven hole 1 

De baan lag er mooi groen bij met goed verzorgde greens. Door de nattigheid van de greens sloeg je enorme 

kraters als je je bal over flinke afstand in één keer op de dansvloer wist te slaan. Hole 19 was weer erg gezellig 

en we hebben met een grote groep gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor een mooie prijs een 3 

gangen diner te gebruiken. Onze penningmeester Ruud verraste ons door te melden dat het eten werd 

aangeboden door de Vrumona Heineken golfclub.  

Normaal gesproken wordt aangegeven wie de longest en de neary heeft geslagen maar deze keer was dat niet 

het geval, want we waren het helemaal vergeten om ze uit te zetten. Pech voor Mieke want deze keer had ze, 

mits op de fairway geslagen, gegarandeerd de longest drive voor de dames gewonnen, want ze was de enige 

dame. 



 

 Ruud heeft het best naar zijn zin                                              Hens gespot door de fotograaf 

De winnaar van de dag was Rene Hamer die inclusief een birdie maar liefst 20 stablefordpunten bij elkaar wist 

te slaan. Klasse Rene ondanks de weersomstandigheden een mooie score. Op de tweede plaats kwam Leon 

van Swelm die precies zijn handicap speelde en met 18 punten zijn scorekaart inleverde. Op de derde plaats 

met 16 punten melden zich 3 spelers te weten Jan Borkus, Piet van Veelen en Aad Kobessen. De rest van de 

scores treffen jullie op de website. 

In het klassement is het erg spannend. Koploper  met 15 punten is Jan Borkus met op 1 punt gevolgd door Piet 

van Veelen. Runner up is Rene Hamer die door zijn winst van vandaag 4 punten scoorden en nu samen met 

Ralph van de Hulst op een gedeelde tweede plaats staat met een achterstand van 3 punten op de koplopers. 

Met nog twee officiële wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk. 

De volgende wedstrijd is 10 oktober, dan spelen we vanaf 16.00 uur een 9 holes wedstrijd op de golfbaan 

Wilnis. Op zaterdag 27 oktober is de afsluitwedstrijd over 18 holes op Bergvliet in Oosterhout. Inschrijven kan 

via de website. 

Daarnaast wordt er nog een extra wedstrijd op zaterdag 17 november georganiseerd op de mooie 

Burggolfbaan St. Nicolaasga in Friesland. Het is een stukje rijden maar voor een hele dag golfen inclusief een 

hapje eten is het absoluut een aanrader. We hebben voor maximaal 21 spelers plaats dus zorg dat je erop tijd 

bij bent. Bij overschrijving hanteren we de reservelijst.  

 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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