
GC De Turfvaert 30 augustus 2014 

Zaterdag 30 augustus speelden we op de, voor ons bekende, baan de Turfvaert in Rijsbergen.  De baan staat 

ieder jaar weer op het programma mede omdat het een leuke baan is om te spelen maar zeker ook omdat 

de ontvangst en de Horeca top  is en we het daar altijd reuze naar het zin hebben. 

10 uur was het verzamelen voor een lekker bakje koffie en een stukje taart. We waren met 23 spelers 

verdeeld over 8 flights. Helaas waren de weergoden ons vandaag minder goed gezind. Onderweg naar 

Rijsbergen viel al nattigheid naar benen en gedurende wedstrijd was het continue jasje aan jasje uit. Rond 

twee uur ging het echt even helemaal los en stond binnen een paar minuten de greens blank en was spelen 

even niet mogelijk. Gelukkig werkte de drainage op de baan prima en konden we onze wedstrijd wel 

afmaken. 

Lateraal water na een flinke hoosbui    Mieke, Ron en Rene op hole 16 

 De neary stond op hole 3 een leuk korte hole bewaakt door een paar flinke bunkers. Als je te ver sloeg rolde 

hij aan de achterkant weer van de green af en had je een lastig chip te maken. In de eerste flight wist Eric zijn 

bal op 2 meter van de pin te slaan. Alle 7 volgende flights beten zich stuk op deze neary van Eric maar 

niemand wist zijn bal dichter bij de vlag te slaan. De longest stond op 16 en deze was bij de dames voor 

Patricia en bij de heren voor Wim Palm. Klasse alle drie een extra punt voor het klassement. 

De winnaar van onze wedstrijd was vandaag Patricia die met 38 punten iedereen achter zich wist te laten. 

Het werd vandaag een damesfeestje want op de tweede plaats met 36 punten volgde Lea. Derde met 33 

punten eindigde Martien die hiermee de eer van de mannen redde . 

De rest van de uitslag vinden jullie terug op de website inclusief het klassement. 

Na de wedstrijd hebben we nog gezellig met elkaar een biertje gedronken in het gezellige clubhuis van de 

Turfvaert.   

 

 

 



Hole 19 altijd gezellig  

Na de Turfvaert resteren nog 3 wedstrijden waarbij de eerstvolgende op woensdagmiddag 17 september is. 

We spelen dan een 18 holes wedstrijd op de baan van Almeerderhout. We hebben hier nog nooit gespeeld 

maar als we de verhalen mogen geloven is het absoluut de moeite waard om hier een keer gespeeld te 

hebben. Mocht je nog mee willen spelen meld je dan heel snel aan want we moeten het aantal deelnemers 

eigenlijk al doorgeven.       

Op de website kan je verder zien welke wedstrijden er nog meer gespeeld worden de rest van het jaar. 

Inschrijven kan via onze website:   

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

Ook op facebook zijn we te vinden .  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 

5 september 2014 


