
Slotwedstrijd  Golfclub de Turfvaert 31 oktober 2015 

Op zaterdag 31 oktober speelden we alweer de laatste wedstrijd van het golfjaar 2015. Deze keer 

was de Turfvaert in Rijsbergen het decor. Een bekende baan voor ons, want eigenlijk ieder jaar zit 

deze leuke baan  in ons programma. Hoewel het eind oktober was en echt herfstweer in deze tijd 

niet vreemd is troffen we het enorm met het weer. Het was zomers, veel zon en temperaturen rond 

de 17 graden. Anders dan verwacht konden we na afloop gewoon op het terras een biertje drinken 

en de prijsuitreiking doen.  Na de prijsuitreiking had iedereen even de tijd om een warme douche te 

nemen waarna we om 18.15 uur aanschoven voor een slotdiner in het clubgebouw van de 

golfvereniging. Het was weer een hele gezellig golfdag en iedereen heeft het weer super naar zijn zin 

gehad. 

 

Het clubhuis van GC de Turfvaert 

Om 10 uur verzamelden we in het clubgebouw en kreeg iedereen koffie en een Brabants 

worstenbroodje. Na de koffie was er nog tijd om even een balletje in te slaan op de drivingrangen en 

om 11 uur ging de eerste van de 9 flights de baan in. We mochten deze keer weer twee nieuwe leden 

verwelkomen te weten de dames Terry Noorlander en Anne Dijksma, beiden werkzaam bij CS&L in 

Zoeterwoude.  De baan lag er prachtig bij, de fairways waren net gemaaid en ook de rough was 

keurig verzorgd waardoor je eigenlijk altijd wel je bal terug kon vinden als je een keertje een 

afzwaaier had. Op hole 2, een korte par 4 stond de leary. Dat wil zeggen het ging erom wie zijn bal 

met zijn tweede slag het dichtst bij de vlag kon slaan. Winnaar was Tom Oude Veldhuis. Op hole 17 



stond de neary die opgeëist werd door Ernest van den Boogerd. Winnaar van de dag werd Lea van 

Veelen die met 36 stablefordpunten net Dick de Waard en Hans Noordermeer de loef afstak. Beide 

heren behaalden 35 stablefordpunten en kwamen op een gedeelde tweede plaats. Piet van Veelen 

werd met 31 punten derde.  Ook Tom Oude Veldhuis en Terry Noorlander zaten met 30 punten nog 

net in de dertig en konden ook nog een prijsje afhalen. 

Omdat het vandaag de slotwedstrijd was kon de balans worden opgemaakt voor alle klassementen. 

Over het hele jaar waren de birdies genoteerd. Winnaars waren Fred Waij, Ralph van de Hulst en 

Ernest van den Boogerd. De heren kregen een stenen bird als prijs overhandigd. 

Het neary + leary klassement werd gewonnen door Hans Noordermeer die een rolmaat als prijs 

ontving. Altijd handig voor in de tas als het een keertje voorkomt dat twee ballen ogenschijnlijk net o 

ver van de pin liggen!!! Moet het niet verder dan 3 meter zijn …… 

Het klassement 2015 is gewonnen door Lea van Veelen.  Lea onttroont met deze overwinning Leon 

van Dijk die vorig jaar de winnaar was. Uit handen van Hans kreeg Lea de wisselbeker overhandigd 

inclusief de bijbehorende prijzen. Gefeliciteerd Lea je hebt een mooi golfseizoen gehad met continue 

goede scores. Succes volgend jaar met het prolongeren van je titel .  

 

Winnaar Lea samen met Martien  

Op de tweede plaats op gepaste afstand is Ralph van de Hulst geëindigd met kort daarachter op de 

derde plek René van der Geer. Heren ook gefeliciteerd met deze podiumplek. In volgorde van het 

klassement mocht daarna iedereen naar voren komen om een prijsje uit te zoeken. 



De prijzen waren gesponsord door Heineken, Jan Borkus, Dick de Waard, Martien Sikking en onze 

eigen golfvereniging. Mede namens alle spelers hartelijk dank hiervoor. 

In de slot speech bedankte Hans zijn medebestuurders Piet, Ruud, Aad en René voor alle 

werkzaamheden die iedereen dit jaar weer gedaan heeft voor onze golfclub. Daarnaast werd ook 

alweer een eerste blik gericht op het volgende golfjaar. Binnenkort komt het bestuur alweer bij 

elkaar om de golfkalender 2016 in elkaar te gaan zetten. De eerste wedstrijd staat al vast te weten 

onze twee daagse golftrip. Deze keer gaan we naar Texel en wel op 9 en 10 juni 2016. Dus blokkeren 

deze datum!!! 

Iedereen bedankt voor de gezelligheid dit jaar en de vele mooie uren samen op de diverse 

golfbanen. In april volgend jaar zal het nieuwe seizoen weer starten met waarschijnlijk een eerste 

oefenwedstrijd in maart. We willen ook nog kijken om in november een wedstrijdje te spelen op 

Bentwoud in Benthuizen.  Wanneer moeten we nog even kijken maar dit horen jullie dan wel. 

Groetjes Hans 

1 november 2015 

 

 

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

groetjes, 

Hans 
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