
GC Zeegersloot Alphen aan de Rijn 13 juni 2013 

Donderdag 13 juni speelden we met 25 spelers op de golfbaan van Aphen aan de Rijn. Omdat op woensdag 

het Herendag is op Zeegersloot hadden we deze keer onze vaste speeldag verschoven naar een donderdag. 

Ondanks dat de baan op slechts 15 km van Zoeterwoude is gelegen was het pas de eerste keer dat we met 

onze Heineken golfclub deze baan aandeden. Mede door de slechte zomer, gepaard gaande met de nodige 

regenbuien lag de baan er erg groen bij. Gelukkig hielden we het op een paar buitjes na aardig droog al stond 

er wel een lastige harde wind waardoor afstanden naar de green lastig in te schatten waren. 17 spelers gingen 

vanaf 16.00 uur van start voor 18 holes en 8 spelers liepen 9 holes en startte vanaf 18.00 uur. We mochten 

ook weer een nieuw lid welkom heten te weten Alex Dozy.   

De neary was neergezet op hole drie 3 en werd geslagen door Wim Bogaard. Klasse Wim je vertelde me al dat 

je hem dicht bij de pin geslagen had maar je wist niet of er nog spelers na jou het beter hadden gedaan. We 

hebben je nog even in spanning gelaten maar niemand heeft je meer kunnen overtreffen. De longest bij de 

dames werd geslagen door Ellen Lemmen en bij de heren was Jan Borkus de ‘hitter” of  the day.  Met dank 

aan Oud Reuchlin Boelen (Ellen en Wouter) die een flesje wijn hadden ingebracht voor de winnaars van de 

neary en de longest . 

De stablefordpuntjes waren mede door de 18 holes en de 9 holes rondes een beetje lastig met elkaar te 

vergelijken. In ieder geval kwam Ed Hartlieb na 18 holes met 38 puntjes van de baan af en wist Leon van Dijk 

keurig zijn handicap te lopen door 36 puntjes bij elkaar te slaan. In de daguitslag en het klassement zullen alle 

puntjes van iedereen vermeld worden.  

Na afloop hebben we nog gezellig met elkaar een biertje en of frisje gedronken. 

 De volgende wedstrijden zijn: 

20 en 21 juni Clervaux Luxemburg 
24 augustus Almkreek incl. BBQ in Hank 
 
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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