
Heineken – Siemens 11 mei 2016 Scherpenbergh 

Woensdag 11 mei speelden we tegen Siemens onze traditionele onderlinge wedstrijd. Deze keer 

speelden we op de SCherpenbergh in Lieren en het was alweer de tiende keer dat we met elkaar een 

wedstrijd speelden. Enige dagen ervoor gaf het KNMI nog een hele natte dag af maar vandaag bleek 

dat ze er helemaal naast zaten want het was prachtig zonnig weer met temperaturen boven de 25 

graden. We waren totaal met 37 spelers verdeeld over 19 Heineken en 18 Siemens.  Vanaf 12.00 uur 

was het verzamelen in het clubhuis van de golfbaan en kreeg iedereen zijn golfkaart inclusief een 

Siemens balletje. Na een bakje koffie en een lekkere snee krentenbrood was er nog even tijd om een 

bal in te slaan en vanaf 13.00 uur gingen we vanaf teebox 1 en 10 de baan in. De baan lag er mooi bij 

ondanks dat het een aantal dagen erg warm was geweest. Het mooie van deze baan is dat hij in de 

bossen ligt ver weg van de snelwegen en je geeTn autogeraas hoort.  

De birdies werden geslagen door Jan Borkus en Thea Giezeman en de longest drives door Ron 

Pannen en Loekie van der Sar. Mooi verdeeld tussen Heineken en Siemens . 

Er was erg goed gescoord dat wil zeggen er waren 6 spelers die meer dan 36 stableford punten 

hadden gehaald. De grote winnaar was echter Heineken speler Ron Pannen die maar liefst 42 punten 

verzamelden en hiermee de onbetwiste winnaar van deze wedstrijd werd.  Uit handen van Hans 

kreeg Ron 2 draughtkegs en 3 doosjes ballen uitgereikt. 

Ron krijgt hier de felicitaties van Hans en een prijs overhandigt 

Op de tweede plaats met 39 punten kwamen Roel en Henk van Siemens en Jan en Godfried van 

Heineken. Op de derde plaats met 38 punten kwam Leon van Swelm van Heineken. Heineken had het 

dus goed gedaan met 4 spelers op het podium.  De eerste zes kregen een prijs uitgereikt van Hans. 

Voor alle spelers was er nog een prijsje in de vorm van een Heineken paraplu.  

 



Fred en Ron hadden ieder nog een birdie geslagen welke natuurlijk meetelt in ons birdie klassement. 

Mocht iemand ook een birdie gelagen hebben maar dit niet gemeld hebben dan svp even aan mij 

doorgeven. 

 

De eerste zes van het klassement: 

 

Alle andere scores zijn terug te lezen in de daguitslag maar eentje wil ik graag nog apart vernoemen 

en dat is de score van Wim Bogaard. Wim behaalde een score van 32 punten en dat had hij nog nooit 

gehaald. Gefeliciteerd Wim de lessen beginnen zijn vruchten af te werpen . 

Na afloop hebben we nog gezellig met zijn allen een biertje gedronken en bleven er bovendien nog 

24 spelers een hapje eten. De sfeer was weer net als anders erg goed. Dit jaar lag de organisatie in 

handen van Heineken. Volgend jaar ligt de organisatie weer in handen van Siemens en hopen we 

weer dat het een mooie dag mag worden. 

Maar eerst spelen we nog een flink aantal wedstrijden dit jaar waarvan de eerstvolgende 21 mei op 

de Golfbaan de Koepel in Wierden.  Er staan inmiddels 10 deelnemers op de lijst maar het zou leuk 

zijn als er nog een aantal spelers bijkomen. 

Daarna gaan we in juni met een grote groep 2 dagen naar Texel en spelen we 2x op de mooie baan 

op het eiland. En voordat iedereen op zomer reces gaat spelen we 25 juni nog op Zeegersloot in 

Alphen aan de Rijn en 9 juli op de Hooge Graven in Ommen. Inschrijven voor alle wedstrijden, 

behalve Texel,  kan via onze website. 

http://vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/ 

Met vriendelijk groet,  

Hans 

http://vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/

