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Beste vrienden en vriendinnen van de Vrumona Heineken Royal Golf Club. 

De laatste officiële wedstrijd van het seizoen in ons lustrum jaar speelden wij dit jaar op de Drentse Golf & country 

club in Assen op zaterdag 26 en zondag 27 oktober. 

Zoals altijd had Piet deze wedstrijd weer perfect geregeld. Aangezien het ook een KRISTALLEN jubileumjaar is (15 

jaar) van onze vereniging was er ook de mogelijkheid om te blijven overnachten in de golflodge op het terrein. Een 

groot aantal van ons bleef slapen in de golflodge direct aan de baan om ook de volgende dag de eventuele kater weg 

te spelen. 

Zaterdagochtend was eenieder keurig op tijd ondanks de soms grote afstand. Een heerlijk kopje koffie/thee en de 

niet weg te denken appelpunt met magere slagroom stonden klaar om 10.45 uur. De stemming zat er gelijk goed in. 

Toch zag je bij Jan en Ralph dat ze zeer gespannen waren. Een van hen kon clubkampioen worden en dat zou op deze 

dag ” uitgevochten” worden. Jan had zelfs de banden van de click-gear bij Ralph al lek gestoken vertelde hij. Jan was 

zelfs zo vrij om zijn tactiek door te nemen met ons. Ralph stond nog voor en hij verwachtte niet dat hij Ralph in de 

baan kon verslaan dus ging Jan op jacht naar de extra punten door 2 x de neary te slaan. En zo vertrokken zij om ca 

12.25 uur samen met Fred in de flight aan deze spannende ronde. 

Het was een heerlijke dag. Beetje wind af en toe zon en een lekkere temperatuur om in te spelen. De 27 holes baan 

lag er perfect bij ondanks dat deze net geprikt was. De greens waren als een biljart laken en bijzonder snel. Wij 

liepen de gele en de witte course deze dag. De flights konden niet allemaal vlot doorlopen. Het bleek dat de flight 

met Jan en Ralph door, over geconcentreerdheid, uitgebreid de tijd namen om de bal te slaan. Afijn even na 5 uur 

was iedereen weer binnen en konden wij genieten van een heerlijk helder glas Heineken, wijn of fris. En niet te 

vergeten de caloriearme frituur hapjes en Drentse droge worst. 

VOOOOOOOORRRRR 

Hans neemt het woord om over te gaan naar de beroemde prijsuitreiking. Allereerst staat hij stil bij de ziekte van ons 

medelid Rob Roelofswaard. Namens de vereniging wenst hij Rob het allerbeste toe.  

Dank aan Piet van Veelen voor de selectie van de prachtige banen dit jaar en de flightindelingen. René Roest bedankt 

voor zijn werkzaamheden aan de site en de uitdraai van de stickers bij alle flights. Ook heel veel dank aan Diana voor 

het verzorgen van de vele mooie foto’s en haar nimmer aflatende Rotterdamse humor op de baan.  En Dick bedankt 

voor het schrijven van de diverse stukjes en herinneringen. Ruud dank voor het strenge maar ook rechtvaardige 

penningmeesterschap.  

Dit jaar hebben er 37 leden aan 1 of meer wedstrijden deelgenomen. Alleen Jan, Fred en Wouter hebben alle 

wedstrijden meegespeeld.  



Ook mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen: Jill, Guy en Elize. 

Alle uitslagen staan straks op de site maar ik beschrijf in het kort in ieder geval de eerste drie winnaars op deze 

zaterdag: 

Op de eerste plaats deze dag: Piet met maar liefst 38 punten, tweede Herman met 31 punten en derde Jan met 31 

punten. 

Hans Kramer eindigde deze dag met 25 punten. Dick nam het woord over om Hans een bijzonder geschenk te 

overhandigen. Dit was Dick tegen gekomen tijdens zijn verhuizing van Capelle aan den IJssel naar Doetinchem 

afgelopen week. Toen Hans jaren geleden met pensioen ging had een bevriende relatie van hem een rolbanner laten 

maken met daarop de foto van Hans in korte broek naar een Heineken biertap installatie. In een korte toespraak 

overhandigde Dick deze banner aan Hans die er zichtbaar erg blij mee was. Zou mij niet verbazen als deze foto in zijn 

woonkamer komt te hangen 

De neary op wit 2 werd eerst geslagen, volgens zijn tactiek, door Jan op slechts 1 meter van de vlag. Alleen Herman 

deed het nog beter en maakte hier ook een birdie. De volgende neary stond op wit 5 i.p.v. op geel 7. Ondanks dat 

Ralph hier een neary had werd deze ongeldig verklaard. Uit beelden van de VAR bleek dit een juiste beslissing te zijn.  

Dan onder luid tromgeroffel komt het moment suprême, de overall winnaar van de VrumonaHeinekenGolfClub 

trofee 2019: 

1) Op de eerste plaats met 1 punt verschil: JAN BORKUS 

2) Ralph 

3) Piet 

Jan is duidelijk geëmotioneerd en neemt het woord. Hij is ontzettend blij maar is van mening dat Ralph eigenlijk de 

grote winnaar is. Het constante spel en de 2 eerste plaatsen afgelopen jaar hebben hier zeker toe bijgedragen 

volgens Jan. Hij heeft speciaal een ingelijste foto van Ralph meegenomen welke hij aan hem geeft. Zeer sportief 

maar……………… hier kom ik later op terug. 

Hans roept eenieder naar voren en om hem/haar te feliciteren met het behaalde eind resultaat. Voor iedereen is er 

een prijs: flessen wijn, golf attributen, T-shirts, boeken, tassen, schoenentassen etc. etc. Daarna even opfrissen en 

om 19.30 uur wordt eenieder aan tafel verwacht voor het slot diner. 

IEDEREEN IS WINNAAR 

Keurig op tijd is eenieder aanwezig voor het diner. Uw schrijver heeft de eer om aan tafel te zitten met de grote 

winnaar van 2019. Jan steekt absoluut niet onder tafel of stoel dat hij heeft gewonnen en roept met luidde stem 

“Ole Ole Olé I’Am the Champion”. Met Patricia raakt hij in discussie over de tekst: Op een rode grote witte 

paddenstoel of Op een grote paddenstoel. Dit liedje wordt onder grote hilariteit regelmatig gezongen. Jan benadrukt 

nogmaals dat Ralph eigenlijk de grote winnaar is en ook Piet is een grote winnaar door op deze dag te winnen. 

Ernest kan het niet langer voor zich houden. Hij veert op en verteld dat Jan juist de grote winnaar is en niet de 

andere.  

Afijn dit gaat nog even zo door en uiteindelijk krijgen wij van Ruud het verzoek iets rustiger te zijn en komen wij met 

zijn allen tot de eensluidende slotverklaring: 

Alle leden van de VrumonaHeinekenGolfClub zijn winnaars aangezien zij allen deel uit maken, ongeacht 

zijn/haar handicap, van deze fantastisch leuk, actieve en vooral gezellige club. 

 

 

 

 

 


