
Golfclub de Turfvaert 16 mei 2018 
Vandaag ging de Heineken Golfvereniging de strijd aan met de Siemens Golfvereniging. Deze 

onderlinge krachtmeting is een jaarlijkse traditie geworden die zijn oorsprong heeft in 2008 toen we 

voor het eerst tegen elkaar speelden op golfbaan Bergvliet in Oosterhout bij Breda. Of te wel dit was 

alweer de 11e keer dat we tegen elkaar speelden en wederom kan gezegd worden dat het erg 

gezellig was. Mooi om te zien dat veel spelers ook al vele jaren mee doen en elkaar inmiddels goed 

kennen. 

Vandaag werd er gespeeld op de Turfvaert wat voor de Heineken spelers een bekende baan is, want 

ieder jaar zit deze baan wel in ons programma. De afgelopen jaren was meestal de Scherpenbergh 

onze gastheer maar we vonden het nu wel weer eens leuk om ergens anders te spelen. Totaal 

hadden zich 36 spelers ingeschreven verdeeld over 17x Siemens en 19x Heineken. We konden op 

zowel teebox 1 en 10 starten en vanaf 12.30 gingen de 4 ballen de baan in. De baan lag er perfect bij 

en het weer was ons ook goed gezind. Na afloop konden we heerlijk neerstrijken op het terras en 

heeft Hans de prijsuitreiking gedaan. 

Allereerst werd Piet van Veelen bedankt voor de organisatie van de dag en Rene Roest voor het 

maken van de etiketten voor de spelerskaarten. Ook Siemens werd bedankt voor de ingebrachte 

prijsjes. Tevens werd Diana, onze baanfotograaf bedankt voor het maken van de foto’s die inmiddels 

op onze website zijn te bewonderen. 

De Neary voor de heren en de dames ging geheel naar Siemens. Dat wil zeggen Thea Giezeman sloeg 

bij de dames de neary en Paul van Ruiten deed dit bij de heren. Gelukkig wist Heineken de balans 

weer in evenwicht te brengen want zowel de dames als heren longest drive werden opgeëist door 

Heineken. Lea van Veelen deed dit bij de dames en Wouter van den Bosch bij de heren. 

De daguitslag was deze keer ook een overwinning voor Heineken. Misschien kwam dit omdat 

Heineken vaker op deze baan speelt maar de eerste vier plaatsen werden ingenomen door spelers 

van de Heineken Golfvereniging. Hans Noordermeer wist met maar liefst 40 stablefordpunten de 

wedstrijd te winnen. Hij was de enige die beter dan zijn handicap (17,5) speelde en zal met deze 

kaart weer een stukje zakken. Op de tweede plaats kwam Wim Vergunst met 35 punten en op de 

derde plaats Jan Borkus met 34 punten.  De gehele daguitslag staat op de website.  

Iedereen die meegespeeld had mocht naar voren komen om een prijsje uit te zoeken. 

Na de prijsuitreiking werd nog gezellig na geborreld en rond 19.45 werd door een grote groep nog 

een hapje gegeten in het clubhuis. 

De volgende wedstrijd voor de Heineken Golfvereniging is 2 juni 2018. We spelen dan op de 

Gelpenberg in Drenthe.  Dit is een erg mooie baan, wel een stukje rijden maar zeker de moeite 

waard. 

Met vriendelijke groet, 

Hans 

 


