
Krefeld 11 en 12 juni 2015 

 

Donderdag 11 juni was het weer zover dat de 

Vrumona Heineken Golfclub voor 2 dagen ging golfen 

in het buitenland. Voor de vierde keer was Duitsland 

het decor en dit keer speelden we in Krefeld op de mooi baan GC Elfrather 

Mühle. De baan was een zogenaamde parkbaan met een lichte glooiend 

terrein. Gelukkig was het niet als andere jaren klimmen en dalen want we hadden 

zomers weer met temperaturen van rond de 30 graden. Vooraf goed insmeren en voldoende water 

en andere drankjes mee in de golftas, want anders was het bijna niet vol te houden. Klagen deden 

we zeker niet want lekker golfen in de korte broek en polo wat durf je nog meer te wensen . 

Op beide dagen hadden we 5 flights van drie personen waarbij de eerste dag Ron Pannen een dagje 

meespeelden en de laatste dag Rene Hamer zijn plaats innam. De baan lag er prima bij met over het 

algemeen vergevingsgezinde brede fairways. Echter sloeg je je bal te ver buiten de fairways dan 

was je hem over het algemeen kwijt want het gras stond hier tot aan je knieën en je vond je bal dan 

ook moeilijk terug.  

De eerste dag starten we om 12 uur en hadden we op 14 de neary (Ralph) en op 18 de longest 

drive. (Piet). Winnaar op de eerste dag was Mieke met 38 punten gevolgd door Ralph (37) en Jan en 

Ron die beiden 34 stableford punten behaalden. Er waren geen birdies te melden.   

Mieke die nog even haar score card nakijkt 
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Door het mooie weer konden we lekker op het terras een biertje drinken en konden we bovendien ‘s-avonds 

buiten dineren. Tijdens het diner werden de toppers van de dag nog even in het zonnetje en kregen de 

eerste drie een prijsje. De volgende dag moesten we voor het ontbijt “vroeg” uit de veren want om 09.30 

uur ging de eerste flight de baan in. De uitslag van de vorige dag bepaalde in welke flight je startte waarbij 

de winnaars als laatste de baan in gingen. Ook vandaag was het mooi weer en als we het weerbericht 

mochten geloven zelfs nog warmer dan gisteren.  Anders dan voorgaande jaren speelden we nu dus 

nogmaals op dezelfde baan maar zoals de meeste spelers ook aangaven was dit wel zo leuk, omdat je de 

baan nu een beetje kende en je hierdoor sommige holes iets anders kon bespelen.  

De neary stond deze keer op hole 6 en werd geslagen door Hans. De longest hadden we neergezet op hole 

10 en werd geslagen door Lea.  Ook waren er vandaag birdies te vermelden te weten Rene Hamer 2x, Rob 1x 

en Rene van der Geer 1x. Wouter had tot het binnenkomen van de laatste flight de dagscore op zijn naam 

echter zoals al doet vermoeden kwam de winnaar uit de laatste flight. Mieke had haar koppositie met succes 

verdedigd want zij behaalde een dagscore van 39 punten. Ralph die gisteren tweede was geworden kwam 

met 37 punten van de baan en was hiermee vandaag derde. De winnaars van de neary, de longest en de drie 

beste spelers van de dag kregen uit handen van Hans een prijsje uitgedeeld. De spelers die een birdie 

hadden geslagen kregen naast een eervolle vermelding en een puntje in het birdie-klassement een kleine 

“bird” uitgereikt. 

Met twee maal de dagwinst was Mieke de absolute winnaar over de twee speeldagen. Ze behaalden 77 

punten en met haar dagscores daalt haar hcp met 2,3 punt. Klasse Mieke goed gespeeld. Op de tweede 

plaats kwam Ralph met 74 punten en op de derde plaats Wouter en Dick die beiden 66 punten behaalden. 

Het was weer een erg geslaagde buitenland trip waarvoor dank aan de organisatie (Piet). Ik denk dat ik 

namens iedereen spreek als ik zeg dat dit zeker weer voor herhaling vatbaar is. Iedereen bedankt voor de 

gezelligheid en wellicht tot de volgende wedstrijd (27 juni Edda Huzid of 15 juli Bentwoud). 

De foto’s staan op onze website inclusief de totale uitslag en klassement. Als je mee wilt spelen met de 

volgende wedstrijden geef je dan s.v.p. snel op via onze website. 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/ 

Met vriendelijke groet, 

Hans 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

