Brunssum 14 en 15 juni 2018
Donderdag 14 juni stond om 10 uur de koffie klaar op het terras van de golfbaan Brunssummerheide.
Onze golfclub had voor dit jaar deze locatie uitgezocht voor onze jaarlijkse 2-daagse. De baan bevat 3
lussen van 9 holes en ligt verscholen in de bossen. Naast vaak smalle fairways ligt de baan in
heuvelachtig gebied zodat soms flink geklommen moest worden. Een ronde van 18 holes is daarom
best hard werken en met het warme weer een conditionele uitdaging. We waren de eerste dag met
16 spelers en 3 niet spelers en de tweede dag sloot Leonie ook nog aan en waren we met 17 spelers.
De eerste dag speelden we de blauwe en de gele lus en bleven we aan de kant van het hotel wat ook
aan de baan lag.

We startten met een zonnetje maar halverwege de wedstrijd begon het toch zachtjes te regenen.
Toch mocht dit de pret niet drukken want in combinatie met een prima temperatuur hadden we
nauwelijks last van de regen. Rond half zes waren alle spelers weer terug in het clubhuis waar we
gezellig een drankje met elkaar hebben gedronken. Daarna werd er ingecheckt in het hotel en had
iedereen een uurtje voor zich zelf. De kamers van het hotel waren uitzonderlijk groot. Naast een
ruime slaapkamer bevatte de ruimte ook een grote woonkamer met TV. Hier zou je zonder moeite
een weekje kunnen doorbrengen .
Om half acht gingen we aan tafel en na het voorgerecht werd door Hans even stil gestaan bij de
wedstrijd van de dag. Eén van de nearies stond op blauw 8 die echter niet geslagen werd. De andere
neary stond op geel 2 die door Hans werd opgeëist. De winnaar van de dag met 32 punten was Lea
die ook als enige een score in de dertig had. Op 5 punten, met een score van 27, volgde Eric en Rene
(Hamer). Allen mochten naar voren komen om een prijsje uit te zoeken.
Dat het een zware dag was geweest bleek ook uit het feit dat iedereen na het diner lekker zijn kamer
opzocht. Dus geen sterke verhalen aan bar deze keer  en de volgende dag allemaal uitgeslapen en
nuchtere spelers aan de ontbijttafel .
De tweede dag ging de eerste flight al om half tien de baan in zodat we s ’middags lekker op tijd
allemaal binnen waren en we na de prijsuitreiking ook tijdig huiswaarts konden keren. Ook vandaag
hadden we weer twee nearies. Op de rode lus was een mooie eilandhole uitgekozen die je moest

aanvallen vanuit de hoogte. 3 spelers konden hun naam noteren maar de laatste te weten Ernest
wist hem het dichtst bij de vlag te slaan. Op de blauwe lus hadden we een herkansing en mochten we
het nog een keertje proberen op hole 8. Wederom echter wist niemand zijn bal op de “dansvloer” te
slaan en bleef ook deze keer het nearybriefje leeg. De scores waren de tweede dag iets hoger, nu
waren er twee spelers die een score in de dertig wisten te slaan. Dagwinnaar werd Rene Hamer met
een score van 34 punten. Op de tweede plaats eindigde Mieke met 32 punten en op de derde plaats
met 29 punten Ralph. De dagwinnaars mochten allen een prijsje uitzoeken.
Het klassement over twee dagen was hierna aan de beurt. Lea was vanmorgen als “Leader” de baan
in gegaan maar had vandaag niet haar dag. Met een dagscore van 21 punten zakte zij naar een vierde
plaats. Rene Hamer die gisteren al derde was geworden wist met zijn mooie score van vandaag (34)
de leiding in het klassement over te nemen en eindigde met 61 stablefordpunten. Op de tweede
plaats eindige Mieke met totaal 57 punten gevolgd door Ralph met 55 punten. Zij maar ook alle
andere spelers mochten in volgorde van het klassement naar voren komen om een prijsje uit te
zoeken. Rene en Diane Roest (dank je wel) hadden nog twee mooie trofeeën als prijsje meegenomen
die aan Rene Hamer en Mieke werden uitgereikt.
Na afloop zijn we met zijn allen nog even op de foto gegaan om deze leuke 2 daagse voor altijd even
vast te leggen. Het was alweer de negende keer dat we met een grote groep leden van de Heineken
Vrumona Golfclub op stap zijn geweest. Ook deze keer was het weer erg gezellig en hebben we met
elkaar weer een top 2-daagse gehad. Iedereen nogmaals bedankt voor de gezelligheid.

16 juni 2018, Hans
NB. 30 juni spelen we al de volgende wedstrijd op de Hattemse golfclub

