
Golftrip naar Duitsland dd 12 en 13 juni 2014 

Voor de vijfde keer in successie ging de Vrumona Heineken Golfclub voor 2 dagen golfen in het 

buitenland. Na Luxemburg was het deze keer weer Duitsland wat door de organisatie was 

uitgekozen. Het strijdtoneel  was Sprockhövel/Wuppertal (in de buurt van Essen) waar we 

overnachtten in het golfhotel Vesper en speelden op de twee banen die rondom het hotel lagen. De 

eerste dag dd. 12 juni startten we om 13.00 uur op Gut Frielinghausen (Juliana GC) en de tweede dag 

op GC Felderbach. Mede omdat s’-avonds het Nederlands elftal zijn eerste WK wedstrijd tegen 

Spanje moest spelen startten de eerste flight al vroeg om 10.00 uur.  

We waren met 15 personen waarvan er 14 speelden. Het weer was prima , d.w.z .lekker warm maar 

toch een lekker windje waardoor het niet te heet aanvoelde. De banen lagen in glooiend terrein 

waardoor er soms flink geklommen moest worden. De banen waren goed verzorgd en de greens 

waren super snel waardoor een 3 put meer regelmaat dan uitzondering was. Dit was ook aan de 

scores goed te zien .  

 

Na de eerste ronde was het heerlijk vertoeven op het terras van het clubhuis met uitzicht op de 

puttinggreen en teebox van de eerste hole. De Duitse bieren en radlers smaakten iedereen 

voortreffelijk en de kaasjes met Duitse braatworstjes gingen er ook prima in.  



Na een snelle douche gingen we om 20.00 uur aan tafel voor het diner. De temperatuur was nog 

goed zodat we buiten hebben kunnen eten. Tussen de gangen door deed Hans nog de prijsuitreiking. 

De longest (Mieke en Hans) en de neary (Rob) leverden een doosje ballen op en de nummers één tot 

en met drie kregen respectievelijk een fustje bier, flesje wijn en een doosje ballen. Winnaar van de 

dag met 33 punten was Rene Hamer. Tweede werd Piet met 30 punten en gedeeld derde Ralph en 

Lea met ieder 28 punten. 

Na de heerlijke rumpsteak verplaatsten we ons naar de bar waar we de openingswedstrijd Brazilië 

tegen Kroatië hebben gekeken. Mede door een makkelijk gegeven strafschop  aan het gastland won 

Brazilië met 3-1. Rond middernacht kroop iedereen zijn bedje in. 

Na een goed ontbijt was het snel even uitchecken. Voor de vroege vogels was er nog tijd om in te 

slaan maar om 10 uur gingen de eerste alweer de baan in. Wederom een prachtige baan en lekker 

golfweer dus genieten . De neary stond op hole 9, een hele korte par 3 van 90 meter! Je zou 

denken een makkie maar wonderwel wist niemand de bal op de green te leggen! Lea en Rene Hamer 

sloegen de longest en ontvingen een doosje ballen. Voor de dagprijs was het wederom Rene Hamer 

die beslag op de eerste prijs wist te leggen. Gisteren 33 puntjes en vandaag 32 puntjes, goed gedaan 

hoor Rene op een vreemde baan 2x in je buffer spelen. Tweede werden Lea en Rene van der Geer 

ieder met 29 punten. Derde met 26 punten werd Fred Waij die hiermee zijn slechte score van de 

vorige dag weer een beetje goed maakte. 

  

Het eindklassement had geen verrassende winnaar. Rene Hamer die beide dagen de dagwinnaar was 

eindigde natuurlijk op de eerste plaats. Lea mocht naar voren komen voor de tweede plaats en 

echtgenoot Piet legde beslag op de derde plaats. Na de top drie mochten alle spelers in volgorde van 

het klassement naar voren komen om een prijsje uit te zoeken. Op de website zijn de scores van 

iedereen terug te vinden. 

Een woord van dank voor de sponsors van de prijsjes, want zowel voor de dagprijzen als het 

klassement hadden zij weer hun best gedaan. Voor iedereen was er een leuk prijsje om  uit te 

zoeken. Mede namens alle spelers bedankt hiervoor.  

Na de prijsuitreiking was het nog even gezellig napraten op het terras waarna iedereen weer 

tevreden huiswaarts ging om zich voor te bereiden op de spannende match tegen wereldkampioen 

Spanje! Het werd een euforische avond want na een slechte start en een pingel tegen wist Nederland 



gelukkig kort voor de rust door een prachtige kopbal van Van Persie gelijk te maken. Na de rust zagen 

we een hele andere wedstrijd waarbij Oranje over Spanje heen walsten. Einduitslag 5-1 voor Oranje!! 

Volgende golfwedstrijd is 28 juni op de Dutch in Spijk. Onze club bestaat 10 jaar en daarom hebben 

we om ons Lustrum te vieren een topbaan uitgekozen. 

Hans Noordermeer 

 

 


