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GC Bervliet 27 oktober 2012 

Zaterdag 27 oktober speelden we alweer onze afsluitwedstrijd van het golfjaar 2012. Deze keer was de 

golfbaan Bergvliet in Oosterhout het strijdtoneel. Het was  algemeen spannend in het klassement met maar 

liefst 3 koplopers te weten Piet, Jan en Lea. Het was om 9 uur verzamelen in het clubgebouw van de golfbaan 

maar menigeen kwam te laat doordat tal van snelwegen wegens onderhoud afgesloten waren. Zelf zat ik met 

Mieke en Ralph in de auto en hadden we wegens afsluiting van de A44 gekozen voor het traject Amsterdam -  

Utrecht – Breda maar helaas net na Vianen ging het weer mis. De A27 bleek afgesloten te zijn en ook 

verderop bij de A15 werd aangegeven dat naar Breda de weg gestremd was. Uiteindelijk via Den Bosch toch 

20 minuutjes te laat Bergvliet bereikt. Het mooie weer en de gezelligheid in het clubhuis maakte gelukkig alles 

snel weer goed en het leed was weer snel vergeten.  Na de koffie gingen we met 27 spelers verdeeld over 9 

flights  te baan in. 

 Een mooi landelijk plaatje vanaf de golfbaan 

De neary stond op hole zes. Eerst was het  Joke Gieling die haar naam mocht noteren, toen  Rob Roelofswaard  

maar uiteindelijk was het Bart Koole die zijn bal het dichtst bij de pin wist te slaan. Een extra puntje voor het 

klassement en een doosje ballen waren het resultaat. De longest stond op hole 14 en werd bij de heren  

opgeëist door longhitter Hens Reugebrink. Bij de dames was het Lea van Veelen die Patricia en Joke versloeg 

en haar bal het verst de baan in wist te slaan. Voor Lea een extra puntje die voor het klassement natuurlijk 

goed uitkwam . 
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De baan lag er netjes bij en was goed bespeelbaar. De laatste keer dat we hier met onze club speelden was 

vijf jaar geleden toen we voor het eerst een wedstrijd tegen Siemens speelden. 

 

De scores waren over het algemeen genomen goed te noemen met vooral uitschieters naar boven. De 

dagwinnaar was Martien Sikking die maar liefst 46 stableford punten bij elkaar wist te slaan en hiermee de 

hoogste dagscore van het jaar wist te halen. Goed gedaan Martien een hele mooie score. De nummers 2 tot 

en met 5 waren respectievelijk Lea van Veelen (42), Joke en Herman Gieling (beiden 40) en Bart Koole (39). 

Lea van Veelen behaalde met haar tweede plaats op Bergvliet en de longest drive de broodnodige extra 

punten om hiermee Jan Borkus en Piet van Veelen in het klassement achter zich te laten. Lea werd hiermee 

de WINNAAR van 2012 en nam de wisselbeker over van Leon van Dijk die zich kampioen 2011 mocht 

noemen. Heel goed gespeeld Lea en erg mooi om te zien hoe je de laatste twee wedstrijden te weten Wilnis 

en vandaag op Bergvliet je beste golfspel van het jaar wist te spelen.  Beide keren eindigde je in de top en wist 

je de basis van het kampioensschap te leggen. Na je winst op Wilnis was je handicap bovendien met 4 punten 

verlaagd maar toch wist je op Bergvliet weer 42 punten te scoren.  Nogmaals proficiat met het 

kampioensschap  . 

Op de tweede plaats in het klassement eindigden Jan en Piet beiden met 16 punten. Vooraf aan de wedstrijd 

was aangegeven dat bij een gelijke stand gekeken zou worden naar het totaal aantal behaalde 
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stablefordpunten over het hele jaar 2012. Inclusief de wedstrijd op Bergvliet kwam Jan uit op 256 punten en 

Piet op 250 punten. Jan werd met hiermee officieel tweede en Piet derde. Jan en Piet proficiat met deze 

podiumplaats jullie waren er beiden dicht bij maar de eindspurt van Lea was ongekend. 

 

Lea van Veelen, winnaar 2012,  krijgt uit handen van Hans de wisselbeker uitgereikt 

Door de organisatie was gevraagd of er mensen een prijsje wilden sponsoren. Het resultaat was 

overweldigend wat leiden tot een overvolle prijzentafel  . Hierdoor kon iedereen een mooie prijs uitzoeken. 

Heel veel dank, ook mede namens alle spelers,  aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze imposante 

tafel vol met prijzen.  Na de prijsuitreiking werd na een snelle douche aangeschoven in het restaurant van de 

baan en hebben we genoten van een lekker 3 gangen diner. Het was weer een geslaagde dag en een erg leuk 

golfjaar 2012.  

De daguitslag en eindklassement zijn terug te vinden op 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 

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

