
 

GC Zeewolde 10 mei 2014 

Vandaag speelden we onze tweede competitiewedstrijd van het jaar. Voor de eerste keer speelden we op 

deze golfbaan van GC Zeewolde in de Flevopolder. Het KNMI had aangegeven dat het een nat weekend zou 

worden en voor vandaag was aangegeven dat er 90% kans was op langdurige regenval! Tja dat hebben we 

vaker gehoord en nagenoeg iedere keer viel het achteraf best wel mee. Nou vandaag zat het KNMI er helaas 

niet naast want het regende, weliswaar niet altijd even hard, vanaf hole 1 tot en met hole 18. Er was ook nog 

onweer voorspelt maar die bleef gelukkig weg. 

De baan hadden we nog niet eerder aangedaan maar na afloop was iedereen het er wel over eens dat dit 

een hele mooie baan is die volgend jaar nog een keertje op het programma mag staan. De baan is omgeven 

door veel bos en in de baan kom je uitdagende bunkers en waterpartijen tegen. Soms zijn de fairways ook 

best wel smal en moet je echt uitkijken om niet naast de baan in het oerwoud van onkruid en hoog gras te 

geraken, want dan had je een serieus probleem. Mede door de uitdagende hindernissen kreeg iedereen er 

dan ook een aantal extra punten bij waardoor de playing hcp een aantal punten hoger lag dan de exact hcp. 

Er hadden zich 19 mensen opgegeven maar helaas door privé omstandigheden moesten op het laatste 

ogenblik 2 spelers afhaken zodat we uiteindelijk met 17 spelers de baan ingingen. De neary kwamen we al 

heel snel tegen op hole 2. Hier was het Rob Roelofswaard die zijn bal het dichts bij de pin wist te slaan. Op 

hole 9 kwamen we de longest tegen en hier was het bij de dames Ellen en bij de heren Ralph die als laatste 

hun naam op het briefje mochten noteren.  Mede door het weer, de extra kleding en zeker ook de 

moeilijkheidsgraad van de baan waren de scores minder hoog dan met de openingswedstrijd op de 

Scherpenbergh. Toch wist Eric nog 36 stableford puntjes bij elkaar te slaan en zodoende als eerste te 

eindigen. De dames hadden het echter ook goed gedaan, want Lea werd met  35 stablefordpunten tweede 

en Mieke met 32 punten derde. De rest van de uitslag vinden jullie terug op de website inclusief het 

klassement. 

Het was dan wel een natte dag maar na een warme douche en of lekker drankje incl bitterbal in het clubhuis 

was alle “ellende” weer snel vergeten en had iedereen het weer best naar zijn zin.  

http://thumbs.dreamstime.com/z/de-regen-en-de-wolk-van-het-document-op-witte-achtergrond-24545613.jpg


 

De volgende wedstrijd is  woensdag 21 mei op Wilnis. 

Laatstgenoemde wedstrijd is de wedstrijd tegen 

Siemens waarbij 20 spelers van onze club de strijd 

aangaan tegen 20 spelers van de golfvereniging van 

Siemens. Op moment van schrijven staan er 16 spelers 

op de inschrijflijst dus er zijn nog een paar plekjes 

open. Wil je dus meedoen wacht dan niet te lang met 

inschrijven.   

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

genda.html 

In juni gaan we 12 en 13 juni naar Duitsland en 28 juni spelen we op de Dutch in Spijk. Beide wedstrijden zijn 

in principe al vol maar we hanteren een reservelijst en bij afzeggers heb je dus nog een kans om mee te 

spelen. Tot slot voor dat de vakanties echt gaan beginnen spelen we op woensdag 16 juli nog een wedstrijd 

op Bentwoud. Je kan dan kiezen tussen 9 en 18 holes. 

Ook op facebook zijn we aktief .  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 

11 mei 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


