
Purmerend openingswedstrijd zaterdag 11 april 2015 

Vandaag speelden we voor de eerste maal op de Burggolfbaan Purmerend in Noord Holland. Met 25 spelers 

hadden we een aardig koppeltje en gingen we vanaf 11 uur met 8 flights de baan in. Eerst werden we 

allemaal om 10 uur welkom geheten in het restaurant van de baan waar een lekker bakje koffie met 

appelgebak voor ons klaar stond. Vooraf aan deze wedstrijd hadden we al twee oefenwedstrijden gespeeld, 

één keer op de Hooge Graven in Ommen en één keer op de Waterlandse in Amsterdam. Iedereen stond dus 

op scherp om er een mooie wedstrijd van te maken. Gisteren hadden we de mooiste dag van het jaar maar 

vandaag waren de weergoden ons minder goed gestemd. Rond half twaalf toen bijna iedereen in de baan 

was begon het zachtjes te regenen wat langzaam overging in buien en aanwakkerende wind. Menig  paraplu 

sneuvelden maar gelukkig werd het na een uurtje weer droog. De wind bleef wel ons spel beïnvloeden en 

menig speler is wel een paar ballen kwijt geraakt in een waterpartij. De baan zelf was zeker uitdagend en lag 

er voor de tijd van het jaar al redelijk goed bij. Het was zeker weer een  mooie golfdag en iedereen had het 

ondanks de weersomstandigheden weer prima naar het zin. 

 

Vandaag hadden we drie nieuwe leden die we mochten begroeten te weten Jos de Jong, Marianne en 

Gofried Meijer .  Ze werden door Hans welkom geheten en kregen uit zijn handen een blauwe golf polo met 

logo van de club en natuurlijk een Heineken golfhanddoekje voor aan de golftas.  



 

Dit jaar doen we het wat neary en longest betreft een keertje anders. Dat wil zeggen de longest hebben we 

even in de mottenballen gedaan en daarvoor in de plaats is er nu op twee plaatsen een neary uitgezet. Ook 

willen we dit jaar eens kijken of we een birdieklassement kunnen bijhouden want het is toch zeker een 

vermelding waardig als je een birdie slaat toch? 

De neary’s werden vandaag geslagen door Miriam van der Vorst en Herman Gieling. En ondanks het mindere 

weer werden er ook twee birdies geslagen. De ene was voor Bart Koole en de andere voor Jan Borkus.  

Winnaar van de dag werd Hens Ruegebrink met 39 stableford punten. Op de tweede plaats kwam Rene van 

der Geer met 36 punten en derde met 34 punten werd Lea van Veelen. Goed gespeeld hoor om met deze 

weersomstandigheden al vroeg in het jaar zo’n een score neer te zetten. Dat beloofd wat dit jaar . De 

totale daguitslag en het klassement staan inmiddels op de website. Tevens hebben Rene en Aad, onze 

website beheerders, een extra klassement voor de neary’s en birdies gemaakt die nu ook op de website 

staan. 

De volgende wedstrijden zijn: 

9 mei  2015  18 holes wedstrijd  GC Kralingen  Rotterdam 

20 mei 2015   18 holes wedstrijd  GC Wilnis  Wilnis 

De wedstrijd op woensdag 20 mei is de onze wedstrijd tegen Siemens. Dit is altijd een erg gezellige wedstrijd 

en  wordt inmiddels voor de achtste keer gespeeld. Aan de wedstrijd kunnen 20 spelers van beide bedrijven 

mee spelen. Dus wil je mee doen wees er dan op tijd bij. 

Inschrijven voor de wedstrijden kan via onze vernieuwde website: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl 

Tot de volgende wedstrijd, 

Hans Noordermeer 

14 april 2015  
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