
Duitsland - GC Teutoburgerwald 21 en 22 juni 2012 

Donderdag 21 juni  en vrijdag 22 juni speelden de Vrumona Heineken Golfclub op de Teutoburgerse golfclub 

in Duitsland. Het was de derde keer dat we voor een twee daagse golftrip in het buitenland gingen spelen. 

Vorig jaar was het de GC Margraten en Henry Chapel en het jaar ervoor speelden we in Ahaus net over de 

grens. Nu zaten we een uur rijden vanaf de grens bij de Lutte in het mooie landschap van de 

Teutoburgerwald. Veel bos en heuvels wat het spelen tot een flinke uitdaging maakte. De ene keer lag je bal 

langer dan je voeten en een andere keer weer op kniehoogte. Ook waterpartijen waren ruimschoots aanwezig 

en naast de baan hoog gras of dichte bosschage waar als je je bal hierin sloeg je meestal kon fluiten naar je 

bal. Echter bovenal was het een erg mooie baan met ook prachtige vergezichten.  

Donderdag 21 juni: 
Om half twaalf was het verzamelen in het restaurant aan de golfbaan en na de koffie was er nog even tijd om 
een balletje in te slaan op de drivingrange. Vanaf half één gingen de flights de baan in. We liepen de eerste 
dag de rode course en waren met totaal 14 spelers. Helaas had Aad op het laatste moment moeten afhaken 
omdat hij voor onderzoek het ziekenhuis in moest.  Sterkte Aad namens alle spelers. Volgend jaar doen we 
het gewoon nog een keertje over en dan ben je hopelijk weer van de partij. 

 Hole 1, Rene, Lea, Monica, Dick en Piet net voor de start 

Het weer zat ons weer enorm mee. In Nederland regende het flink met zelfs wateroverlast in het midden van 

het land. In het Teutoburgerwald was het de hele dag inclusief vrijdag heerlijk zonnig en konden we zelfs aan 

korte broek en korte mouwen door de baan. Na het spelen hebben we heerlijk op het terras een biertje 

gedronken en zijn we rond 18.30 richting het hotel gereden (Sporthotel Gerry Weber, 3 km van de baan). 



Diner: 
Het diner in het hotel was in buffetvorm en we konden heerlijk uitzoeken wat we wilden eten. Tussen de 
gangen hebben we even de daguitslag doorgenomen. De neary en de longest waren voor de eerste maal door 
dezelfde persoon geslagen. Fred Way had de vorm van de dag te pakken. Fred wist zijn bal op hole 11 zo te 
toucheren dat hij op slechts 3 meter van de pin landde en zodoende de neary wist op te eisen. Naast het korte 
werk liet hij ook zien het lange werk te beheersen want op hole 17 wist hij zijn bal zo goed te raken dat hij ook 
de longest drive in de wacht wist te slepen. De hoogste dagscore was voor Piet van Veelen. Hij sloeg 37 
puntjes bij elkaar. Op een mooie tweede plaats kwam Eric Kraaijevanger met 32 punten met kort daarachter 
Lea van Veelen die 31 punten wist te verzamelen.  Na het diner hebben we gezellig in de bar gezeten en EK 
voetbal zitten kijken. 
 
Vrijdag 22 juni: 
De volgende dag was het ontbijten om half negen, want om half elf moesten we weer de baan in voor de 
volgende 18 holes. Tijdens het ontbijt hebben we nog een nieuw Duits woordje geleerd. We vroegen om onze 
lunchpakketjes maar moesten even wachten omdat de Tuut tuut ??? er nog niet waren. Niemand wist 
natuurlijk wat een Tuut tuut was maar dit was een papierenzak voor de luchpakketjes   .  
 
We speelden deze dag groen-rood  en startten op hole 10 van de rode course. Met een volkswagen busje 
werden de flights naar de teebox gebracht want het was helemaal aan de andere kant van de golfbaan. Het 
inplannen van de flights was die dag rommelig want toen wij vanaf 10 flight na flight de baan ingingen 
kwamen er al andere flights van hole 9 waardoor het ophoopte bij de teebox. Bovendien waren de flights die 
achter ons aankwamen gemotoriseerd (buggies) waardoor ze bleven drukken. Gelukkig waren we deze zg. 
oplopers bij de tweede lus kwijt en kwam er wat meer rust onder de spelers. De groene lus was ook mooi 
maar haalde het niet bij de rode course. 

 
 
Fred, Dick, Jan, Frans, Rene en Eric bij hole 10. Je moest even wachten maar het zonnetje scheen dus…  



Winnaar 2 daagse: 

Allereerst werd door Hans stil gestaan bij de dagwedstrijd. De longest drive stond deze keer op groen 8 en 

werd geslagen door Eric. De neary stond een hole daarvoor op groen 7 en hier was het Jan die liet zien het 

korte spel goed te beheersen. In de eerste flight zaten de winnaars van de dag. Gerben de Groot won met 38 

punten de tweede dag met kort daarachter Wouter van de Bosch die 37 punten wist te scoren. Op de derde 

plaats kwamen twee spelers te weten Eric en Jan die beiden 36 punten wisten te halen. 

Overall winnaar op de golfbaan Teutoburgerwald was Eric Kraaijevanger. Gestart met de laagste handicap van 

het spelersveld (15,5) wist hij over twee dagen maar liefst 68 punten bij elkaar te slaan. Een hele mooie 

prestatie Eric zeker gezien de moeilijkheidsgraad van de baan en het feit dat we er nog nooit eerder gespeeld 

hadden. Op een mooie tweede plaats kwam Piet van Veelen die net achter Eric eindigde met 67 punten. Op 

de eerste 9 van de tweede dag zat het Piet niet mee en wist hij maar 9 punten te scoren. Op de tweede negen 

kwam hij echter heel sterk terug en haalden hij maar liefst 22 stablefordpunten. Helaas net te weinig om Eric 

van de troon te stoten. Op de derde plaats kwamen twee spelers te weten Gerben de Groot en Wouter van 

de Bosch. Mede door hun goede tweede dag wisten ze beiden totaal 64 stableford punten te verzamelen. 

Voor iedereen, inclusief de daguitslagen, was er een leuk prijsje welke naar gelang de plaats in het klassement 

zelf uitgezocht mochten worden. Sponsors van de prijzen zijn Oud Reuchlin Boelen, Unit Zuid Holland, Unit 

Rotterdam en de Vrumona Heineken Golfvereniging. Sponsors namens alle spelers bedankt. 

De rest van de uitslag vinden jullie terug op de website inclusief het klassement. Op de website komen een 

aantal  foto’s van onze Duitsland trip te staan.  Op facebook staan alle foto’s welke hier ook makkelijk zijn te 

downloaden. 

 De volgende wedstrijd is zaterdag 25 augustus, we spelen dan op Edda Huzid in Voorthuizen. Inschrijven kan 

via de 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/ 

Tuut tuut, de groetjes van 

Hans  

23 juni 2012 
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