
10 jarig Lustrum wedstrijd op The Dutch 

 

Zaterdag 28 juni vierden we het heugelijke feit dat onze Vrumona Heineken Golfvereniging 10 jaar 

bestaat. Om ons Lustrum een bijzonder tintje te geven had het bestuur geregeld dat we op de Dutch 

in Spijk konden spelen. Dit is een zogenaamde leden baan waar je normaliter alleen op invitatie van 

een lid kan spelen. Gelukkig had Piet een speciaal lijntje en had hij geregeld dat we met 30 man op 

een zaterdag mochten komen spelen  en aansluitend een diner konden gebruiken in het clubhuis 

van de baan. 

 

Om half twaalf was de ontvangst op de baan. Dit was op zich al bijzonder want  eerst werd je bij de 

ingang van de baan gecontroleerd of je naam op de lijst stond en kon je doorrijden naar het statige 

clubhuis. Hier gaf je je autosleutels af waarna je auto geparkeerd werd en je golfspullen bij de 

drivingrange klaar gezet werden. In de kleedkamers onder het clubhuis was het  ook één en al luxe 

met dik polig tapijt, chesterfield banken, een bar en lockers waar je naam op de deur vermeld stond.  

 

 



Op het terras werden we welkom geheten en kreeg iedereen een kop koffie met een aarbeien 

gebakje.  

 

Op de drivingrange lagen de ballen al klaar en kon iedereen even rustig oefenen waarna om 13.00 

uur de eerste van de tien flights van start ging. 

De baan lag er erg mooi maar moeilijk te bespelen. Naast smalle fairways, listige slootjes in de baan 

waren er ook veel waterpartijen en lastig hoog gras buiten de fairways. Je bal recht houden en niet al 

te veel risico’s nemen was de beste remedie maar helaas was dat makkelijker gezegd dan uitgevoerd. 

Het weer liet zich van zijn goede kant zien, er waren buien voorspeld maar het bleef gelukkig de hele 

dag droog. Het was weliswaar veelal bewolkt maar de temperatuur was boven de 20 graden, zodat 

spelen met een korte broek en polo prima mogelijk was. Bij de start kon iedereen een flesje water en 

een stuk fruit uitzoeken en verder waren er in de baan op hole 5 en 12 biertappunten neergezet 

zodat je tussendoor een lekker glas heerlijk helder koud Heineken bier kon tappen. Kortom aan alles 

was gedacht om er een speciale dag van te maken . 

Na het spelen was het terras open en kon iedereen zijn scores uitrekenen onder het genot van een 

drankje en een hapje. Om 20.00 uur zouden we aan tafel gaan en iedereen had de tijd om even te 

douchen en zich op te knappen voor het diner. De laatste flights kwamen helaas later binnen dan 

gepland en moesten zich haasten om op tijd bij het diner aanwezig te zijn. De volgende keer zullen 

we proberen om hier wat meer tijd tussen te plannen zodat iedereen even veel tijd heeft om even na 

te genieten van zijn spel en de ambiance van de golfbaan. 

Tijdens het diner stond Hans stil bij het ontstaan van onze golfclub en vertelde hij dat net als ons 

bronwater sourcey de Vrumona Heineken Golfclub zijn oorsprong heeft op de Utrechtse Heuvelrug. 

Daar waren een aantal Vrumonianen die 10 jaar geleden de handen in één sloegen en op 

woensdagmiddag aansluitend op het werk startten met golfwedstrijdjes. Mede door 

functiewisselingen naar andere vestigingen werd het golfvirus uitgedragen en werden steeds meer 

spelers lid van onze golfclub. In 2007 werd besloten om de vereniging een officieel karakter te geven 

en werd de Vrumona Heineken Royal Golfclub opgericht. Het bestuur breidde uit van 1 naar 4 man 

en naast statuten kwam er o.a. een eigen logo, eigen kleding, een klassement met wisselbeker etc. 

Het aantal wedstrijden werd uitgebreid en bovendien kwam er een jaarlijkse wedstrijd tegen 

Siemens op het programma. Daarnaast wordt er nu al 5 jaar op rij een zogenaamde buitenlandtrip 



georganiseerd die iedere keer weer een groot succes is. Kortom we hebben vandaag de dag een 

aktieve golfvereniging met veel enthousiaste leden die graag met elkaar een rondje lopen.  

Hans komt hierop weer terug op het feit dat dit alles niet mogelijk was geweest als niet 10 jaar 

geleden een aantal mensen  bij Vrumona met golfen was begonnen. Hans geeft hierbij aan dat één 

persoon die vandaag aanwezig is al vanaf het eerste uur lid is van onze golfvereniging. Hij was 

betrokken bij de oprichting en al die tijd bestuurlijk actief voor onze club. Naast voorzitterschap is hij 

al jaren onze penningmeester en waakt hij over de financiën van onze club. Hans vraagt Ruud naar 

voren te komen en bedankt hem voor zijn inzet voor onze club. Ruud krijgt als dank namens de 

golfvereniging een dinerbon te gebruiken in Breakers in Noordwijk.  

 

Jubilarus Ruud wordt in het zonnetje gezet  

 

Aansluitend wordt door Hans de daguitslag bekend gemaakt. Drie personen krijgen een speldje in de 

vorm van een vogeltje omdat ze een birdie hebben geslagen. Dit zijn Wouter Kwakernaak, Rene van 

der Geer en Piet van Veelen.  

De Neary werd door Ruud geslagen en de longest bij de heren door Ron en bij de dames door Ellen. 

Allen kregen een handdoekje van de Dutch voor aan de golftas. 

 



Alvorens naar de prijsuitreiking te gaan werden de sponsors bedankt voor hun bijdrage in de 

prijzenpot. Wouter, Ellen, Dick en Gerben dank mede namens de spelers. 

De winnaar van de dag was met 33 stableford punten Rene van der Geer. Klasse Rene om op zo’n 

moeilijke baan in je buffer te spelen. Op de tweede plaats kwam  Ernest van den Boogerd met 31 

punten.  2 personen eindigden met 30 punten op de derde plaats. Dit waren Fred Waij en Ron 

Pannen. Op de vierde plaats eindigde Rene Hamer met 29 punten en op de vijfde plaats kwam de 

eerste dame Patricia Soeratman met 28 punten. De rest van de uitslag is terug te vinden op de 

website van onze golfvereniging. 

Winnaar van de dag Rene van der Geer 

Na de prijsuitreiking volgden het diner en kon iedereen langs de buffetten om iets lekkers op te 

scheppen. Nadat iedereen zijn buikje rond had gegeten vroeg Jan Borkus namens de spelersgroep 

het woord. Jan vroeg het aanwezige bestuur van onze golfvereniging naar voren. Ruud, Piet en Hans 

waren aanwezig maar Aad kon er helaas niet bij zijn.  Jan stond stil bij al het werk wat door het 

bestuur gedaan wordt om iedere keer maar weer een leuke jaarkalender in elkaar te zetten en om 

alle wedstrijden te organiseren en in goede banen te leiden. Als dank voor dit alles had Jan, namens 

de spelersgroep, voor alle bestuursleden een cadeautje in de vorm van een fles wijn met een 

cadeaubon. Ruud gaf hierop als dank aan dat dit alles alleen te organiseren is doordat alle spelers zo 

enthousiast zijn en trouw bij iedere wedstrijd aanwezig zijn.  

  



Jan spreekt het bestuur toe en bedankt hen voor de organisatie van alle wedstrijden 

 

Het was een prachtige dag waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. De volgende wedstrijd is 

alweer 16 juli als er gespeeld wordt op Bentwoud. Inschrijven kan via de website. Hierna volgt de 

vakantie en zal op 30 augustus weer gespeeld worden op de Turfvaert in Rijsbergen. 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Noordermeer 


