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Verslag afsluitwedstrijd op de golfbaan van Wilnis, 26 oktober 2013 

Zaterdag 26 oktober was het alweer onze laatste wedstrijd van het jaar. De hele 

week was het zeer wisselvallig weer geweest en de prognoses voor de komende 

dagen waren bar en boos. Regen en een echte storm lagen op de loer en stonden 

voor morgen en maandag op de radar. Maar vandaag een blauwe hemel, een 

heerlijke temperatuur en een baan die er prachtig bij lag. We hadden weer eens 

mazzel  .  Vandaag waren we met 26 spelers verdeeld over 9 flights, de 

ontvangst was om half tien in het clubhuis en iedereen kreeg een lekker bakje koffie 

met appelgebak. Na allemaal nog even ingeslagen te hebben startte de eerste flight 

om half elf met daarna om de acht minuten de volgende.  

 

Ruim een jaar terug hadden we op Wilnis voor het eerst gespeeld en dat was goed 

bevallen. Toen nog een 9 holes wedstrijd maar vandaag liepen we ze alle 18. De 

spanning in het klassement was eigenlijk al een gelopen wedstrijd want Leon van 

Dijk stond al zover voor dat hij niet meer in te halen was. Het verschil om de tweede 

plek was echter maar een paar puntjes dus hier viel nog wat te verdienen. 

De neary stond op hole 10 en werd in de eerste flight al geslagen door Jan Borkus. 

Hij wist hem zo dicht bij de pin te slaan dat alle andere spelers zich er op stuk beten 

zonder de neary te kunnen verbeteren. De longest drive was voor Hens Ruegebrink 

en bij dames voor Joke Gieling. 

De dagscores waren allemaal onder de 36 

stablefordpunten! Ondanks dat we prima weer 

hadden bleek de baan dus toch moeilijker dan 

verwacht. Toch waren het Hens Ruegebrink en 

Eric Kraaijevanger nog bijna gelukt de 

baanscore te halen, want met 34 stableford 

punten kwamen ze aardig in de buurt. Hens 

moest helaas eerder weg maar Eric kon wel de 

felicitaties en zijn prijsje in ontvangst nemen.  
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Op de tweede plaats kwam Ralph van der Hulst met 3 puntjes en op de derde plaats 

hadden we ook weer twee spelers te weten Mieke Noordermeer en Leon van Dijk. 

Allen werden door Hans naar voren geroepen om hun prijs in ontvangst te nemen. 

Alvorens Hans het eindklassement bekend ging maken werden eerst enkele mensen 
bedankt: 

 Ruud van der Burg onze penningmeester voor het bijhouden van alle 
betalingen, financiële overzichten en verantwoording afleggen aan de centrale 
personeelsvereniging. 

  Piet van Veelen voor het organiseren van de banen en het maken van alle 
startlijsten 

 Aad Kobessen voor het up-to-date houden van onze website 

 Alle sponsors voor de prijsjes voor deze wedstrijd.  
 

 
 
Nogmaals iedereen bedankt voor jullie bijdrage aan onze Vrumona Heineken 
Golfclub. Zonder jullie hulp zou het niet mogelijk zijn om deze leuke wedstrijden te 
kunnen organiseren. 
 

Daarna stond Hans nog even kort stil bij de historie van onze Golfvereniging. Hans 

heeft een overzicht gemaakt die ook op de website zal worden geplaatst. In 2004 is 

Ruud van der Burg met enkele spelers van de vestiging Bunnik gestart met een 

golfclubje. Er werd toen met name gespeeld op de Kromme Rijn en de 

Nieuwegeinse.  Het aantal leden lag toen rond de 30. Vanaf 2007 is officieel de 

Golfvereniging opgericht en zijn we in ledenaantal snel gegroeid. Inmiddels staan er 
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ruim 120 leden op de ledenlijst waarvan de helft regelmatig meespeelt.  Het aantal 

banen waar gespeeld wordt is ook flink gestegen. Werd er in de begin jaren 5 a 6 

keer in het jaar meestal op dezelfde banen gespeeld, nu is het gemiddelde 11 keer 

en wordt er bovendien iedere keer op een andere baan gespeeld. Inmiddels hebben 

we in al die jaren 86 keer een wedstrijd georganiseerd verdeeld over 34 

verschillende banen. Kromme Rijn is hiervan  13 keer de gastheer geweest en 

hiermee de koploper. Afgelopen jaar hebben 44 spelers mee gedaan aan de 

competitie. Dit zijn er iets minder dan voorgaande jaren. Een aantal spelende 

collega’s zijn uit dienst gegaan en ook hebben het afgelopen jaar minder introducés 

met ons meegespeeld. Wat wel opvalt, is dat we over een flinke groep enthousiaste 

spelers beschikken die bijna iedere wedstrijd van de partij zijn. 

 

Het Eindklassement Golfjaar 2013 

Over 2013 tellen 9 wedstrijden mee voor de competitie. 2 wedstrijden te weten de 

oefenwedstrijd op Bentwoud aan het begin van het jaar en de nog te spelen wedstrijd 

op 30 november tellen niet mee. In Luxemburg zijn twee wedstrijden op Clerveaux 

gespeeld. De punten die daar te verdienen waren werden berekend op de 

totaalscore over twee wedstrijden. Dit jaar is de punten toekenning aangepast. 

Voorgaande jaren was de maximaal te verdienen score 4 punten aflopend naar 1. 

Als je mee speelde kreeg je altijd een punt. Dit jaar is er meer diversificatie 

aangebracht in de te winnen punten. Bij dagwinst ontvang je 10 punten, nummer 

twee ontvangt 9 punten en zo aflopend naar 1. Mee spelen wordt nog steeds 

beloond met een punt. Het voordeel is dat een vijfde of zesde plaats nu ook beter 

beloond wordt en dat mede hierdoor het verschil onderling iets groter wordt. 

Dit jaar was het lange tijd spannend aan de top van de ranglijst. Toch wist de 

winnaar van 2013 met zijn constante spel al voor de slotwedstrijd zijn zegen zeker te 

stellen.  Was het vorig jaar nog Lea van Veelen die met de wisselbeker aan de haal 

ging dit jaar is het LEON VAN DIJK die met handicap 15 zich winnaar van het jaar 

2013 mag noemen. Met een totaal 

van 69 punten wist hij de 

overwinning binnen te halen. Niet 

onvermeld mag blijven dat Leon 

voor de tweede keer met de beker 

naar huis gaat. Ook in 2011 

eindigde hij als winnaar van het 

klassement. Klasse Leon knap dat 

je het dit jaar, ondanks je lage 

handicap, weer voor elkaar hebt 

gekregen om iedereen af te troefen. 

Succes volgend jaar met het 

verdedigen van je titel  .  
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Op de tweede plaats is dit jaar knap geëindigd Ralph van der Hulst (54 punten) die 

vandaag door zijn hoge dagscore  nipt Jan Borkus passeerde. Jan stond tot vandaag 

op de tweede plaats maar wist deze niet vast te houden. Jan eindigde samen met 

Hans Noordermeer op een gedeelde derde plaats met beiden 50 punten. Beste 

dame werd Mieke Noordermeer die met 46 punten net achter Jan en Hans op de 

vierde plaats eindigden 

Het eindklassement in cijfers: 
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 Alle spelers konden in volgorde van de ranglijst naar voren komen om een prijsje uit 

te zoeken. Hans en Piet deelden verder nog mede dat voor 30 november een extra 

wedstrijd op Bentwoud gespeeld zal worden. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar en op 

basis van volgorde van inschrijving zal gekeken worden of een reservelijst ingesteld 

moet worden. De kosten voor deze extra 18 holes wedstrijd zijn slechts 15,= euro! 

Aad Kobessen dankte iedereen nog voor het medeleven tijdens zijn ziektebed. Het 

gaat gelukkig nu weer goed met Aad en hij kan weer lekker met ons mee spelen. 

Herman Gieling meldde verder dat er op 12 november nog een Heineken / Klanten 

wedstrijd georganiseerd wordt op de Haarlemmermeerse golfbaan. De verwachting 

is dat er plekken over zullen zijn. Herman vraagt daarom als er mensen zijn die mee 

willen spelen of ze zich bij hem willen melden. Een email is reeds rondgestuurd met 

meer details. 

Tot slot geeft geven Piet e Hans aan dat zij binnenkort met Ruud aan tafel gaan 

zitten om het jaar te evalueren en voorzichtig weer naar het volgende jaar te gaan 

kijken. De buitenland trip, de Siemens wedstrijd zullen naar verwachting weer op het 

programma staan maar mochten er ook nog andere ideeën zijn meldt het dan a.u.b. 

bij ons. Ook als je ergens een bijdrage in kan verlenen of wilt verlenen geef het dan 

svp door. Immers gezamenlijke handen maken licht werk. 

Na de prijsuitreiking was er even tijd om te douchen en daarna gingen we met 23 

man aan tafel voor een heerlijk 3 gangen diner aangeboden door de Heineken 

Golfvereniging.  Het 

 

De volgende wedstrijd is: 
 30 nov  Bentwoud  18 holes max 16 spelers 

 
(Je kan je opgeven via onze website) 

 
Op facebook kan je alle foto’s downloaden. We hebben een speciale groep en 

inmiddels 30 leden. Als je nog geen lid bent van deze groep kan je je via FB 

aanmelden. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.596787857019423&type=1#!/groups/1

09793475718866/ 

Hans Noordermeer 

3 november 2013 


