
Verslag Golftrip naar Luxemburg 20 en 21 juni 2013 

Donderdagochtend 20 juni liep bij bijna iedereen al vroeg de wekker af. Vandaag stond de Tom Tom 

ingesteld op Clervaux in Luxemburg waar iedereen om 11 uur verwacht werd. Het was alweer onze 

vierde golftrip van de Vrumona Heineken Golfvereniging.  Na Nederland, Duitsland en België nu dus 

een vierde land om af te vinken . We waren met 14 personen te weten 12 spelers en 2 partners die 

voor de ondersteuning mee gingen. Helaas had Wouter van de Bosch i.v.m. rugklachten op het 

laatste moment moeten afzeggen, jammer Wouter heel veel sterkte.  De weersprognose was niet al 

te best en hoe dichter we bij de golfbaan kwamen hoe harder de regen uit de lucht naar beneden 

kwam. Sterker nog toen we arriveerden op de golfbaan van Clervaux werd ons verteld dat wegens 

onweer de baan er de hele dag uit lag!!!. Tja en dat wilden wij natuurlijk helemaal niet horen na een 

4 uur durende autorit. Dus eerst maar even aan de koffie en buienradar raadplegen en dan nog maar 

eens kijken.  We kregen alvast de sleutels van onze kamers dus we konden alvast inchecken. Wonder 

boven wonder begon het weer toch iets te verbeteren en kregen we  zowaar groen licht om de baan 

in te mogen. YES ook al regende het nog steeds en moesten we beloven bij onweer terug te keren 

naar het clubhuis, we konden de baan in.  Hens moest nog even uit bed gebeld worden, want die 

dacht laat ik van de nood een deugd maken en als er niet gespeeld kan worden dan maar even lekker 

een uiltje knappen…. 

 

Om half twee gingen we de baan in en wat we enkele uren niet hadden durfen hopen gebeurde. Het 

hield op met regenen, de wolken verdwenen en de lucht kleurde geheel blauw. De korte broeken 

konden aan en ook de regenpakken konden in de tas blijven. Hens had geregeld dat iedereen iets te 

drinken de baan in kon nemen dus alles was weer helemaal top geregeld.  De baan lag er erg mooi  

bij al hadden we op de eerste holes wel wat last van flinke plassen op de greens.  Maar dit mocht de 

pret natuurlijk niet drukken.  Door de nattigheid was het wel verboden om met een buggy de baan in 

te gaan wat betekende dat iedereen moest lopen. Dit was bij sommige holes best nog wel een hele 

opgave want bij een aantal holes was het flink klimmen.  Na afloop was het lekker genieten van een 

biertje op het terras al moesten we zowaar na een half uur weer naar binnen vluchten, want het 

begon zowaar weer te regenen! Hoe zo mazzel  . 

Tijdens het diner werd door Hans de tussenstand van onze 2 daagse medegedeeld. Ed Hartlieb had 

de beste score van de dag gelopen en was met 40 stablefordpunten met afstand de winnaar van de 



dag. Op een gedeelde tweede plaats waren Frans en Hans geëindigd met 34 punten.  De neary van 

de eerste dag stond op hole 6 en werd geslagen door Piet. De longest stond op de lastige hole 11 en 

werd bij de heren door  Rene Hamer geslagen. Bij dames geen winnaar, niemand wist de bal op de 

fairway te krijgen. 

Na het diner werd er nog gezellig aan de bar nagepraat waarna langzaam de mensen hun hotelkamer 

gingen opzoeken, want het was vandaag vroeg op en een vrij intensieve dag mede door de flinke 

klimpartijen i.v.m. de hoogte verschillen. 4 diehards wisten het tot sluit vol te houden en kozen pas 

na een biertje van de barkeeper de weg naar boven. De volgende ochtend was het ontbijt om half 

negen dus we konden iets langer blijven liggen. 

Dag twee was het helaas weer een druilerig begin. Het regende en de pakken moesten aan. Gelukkig 

deze keer geen onweer maar na de onverwachtse zonnige golfdag van gisteren toch wel een beetje 

jammer. 

De neary stond de tweede dag op hole 

10 en de longest op hole 15. De eerste 

4 holes was het nog regenjas aan - 

regenjas uit maar daarna werd het 

droog. Het zonnetje stak af en toe 

even zijn gezicht achter de wolken 

vandaan waardoor het af en toe 

lekker warm was. Na de klim op hole 9 

konden we een lunchpakketje ophalen 

in het hotel, en lekker warm broodje 

ham kaas. Ed wist ook vandaag te 

schitteren want hij sloeg een hele 

mooie bal op hole 10 en behaalde 

hiermee de neary. De longest bij de 

dames werd nu wel geslagen, Mieke 

was deze keer de winnaar. Bij de 

heren was het Jan Borkus die de 

andere heren aftroefden.   

 

 

(Links: Hens aan het putten) 

 

De laatste holes werden we “ingehaald” door Diana en Yvonne, de partners van resp. Rene Roest en 

Ed Hartlieb die ook de nodige aktiefoto’s van ons maakten welke reeds op facebook en onze website 

prijken en zijn te downloaden. Nadat alle 12 spelers hun ronde hadden afgemaakt was het punten 

tellen en de prijsuitreiking in het hotel annex clubhuis van de golfbaan. We hadden 3 dagwinnaars 

met 32 punten te weten Mieke, Ed en Hans. Door deze score was Ed overall winnaar over de twee 



dagen geworden met maar liefst 72 punten. Mede door zijn hoge scores is zijn hcp nu gedaald van 34 

naar 30. Klasse Ed goed gedaan.  

Ed geniet van zijn overwinning    Rene, Ed en Arnout op de teebox 

Onderstaand het klassement van de 2 dagen op Clervaux. Door de overwinning van Ed stijgt hij naar 

de tweede plaats achter Leon van Dijk die niet van de partij was en dus geen puntjes kon verzamelen. 

Overigens staat Leon fier aan kop met 38 punten. Ed heeft er 30 en de rest volgt op korte afstand.  

Dus Leon ik denk dat wij moeten hopen dat je nog een keertje verstek moet laten gaan . 



Door verschillende sponsors waren prijsjes beschikbaar gesteld zodat er zowel voor de dagwinnaars 

als het hele klassement een leuk prijsje kon worden uitgezocht. Bij deze nogmaals dank aan onze 

sponsors, erg leuk dat jullie weer zo je best gedaan hebben.  

Sponsors Luxemburg: 

Rene Hamer  prijsjes 
Jan Borkus  ballen 
Ellen / Wouter  wijn 
Vr-Hein Golfclub prijsjes 
Hens Ruegebrink drankjes 
 

Na de prijsuitreiking bedankte Hans iedereen voor de twee gezellige dagen en wenste iedereen een 

goede reis terug naar Nederland. Uit de vele positieve reacties, na afloop maar ook uit de enquete, 

kan worden afgeleid dat alle spelers en partners het erg naar hun zin hebben gehad. Dus voor 

volgend jaar een grote stimulans om weer een leuke trip te organiseren  .  

De volgende wedstrijd is: 

 24 aug  Almkreek  18 holes incl. bbq bij Ruud 

(aanmelden via de website en svp even aangeven of je vis of vlees wilt met de bbq) 

Op facebook kan je alle foto’s downloaden. We hebben een speciale groep en inmiddels 26 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/109793475718866/ 

Hans Noordermeer 

27 juni 2013 


