
Verslag van de VrumonaHeinekenRoyalGolfClub op  

 27 juli 2019. 

Op golfclub De Gelpenberg 

Gebbeveenweg 1 7854 TD Aalden 

 

 

 

Het was voor velen een stukje rijden maar dat was meer dan de moeite waard op deze schitterend 

gelegen baan. Enkele leden hadden zelfs een hotel overnachting geboekt en René en Diana zelfs een 

B&B met een originele bedstee. 

In de vroege ochtend kwam iedereen keurig op tijd aan en 

er was ook aardig gehoor aan gegeven om een introducee 

uit te nodigen. Marianne had haar vriendin Elize 

uitgenodigd. Die was zo enthousiast over de ontvangst en 

de ongedwongenheid binnen onze club dat zij zich 

spontaan als lid heeft ingeschreven. Hartelijk welkom 

Elize.  

 

 

Even voor 12.00 uur sloeg de eerste flight af. Het weer was 

perfect alleen voor sommige iets te warm. Gelukkig heeft 

niemand op de wereld een afstandsbediening waar het 

weer mee geregeld kan worden anders zouden we heel 

veel ruzies hebben. Op de foto hiernaast willen de heren, 

enigszins overdreven, aantonen dat het warm was. Heel 

attent kwam de uitbater nog de baan op met ijskoud water 

en watermeloen. Top geregeld. 

 



De baan lag er schitterend bij en de greens waren 

perfect. En zoals bij elke baan had je makkelijke holes en 

moeilijke holes. Toine had zijn zus Leonie als introducee 

mee genomen. Leonie heeft maar liefst handicap 6. Zij is 

niet de winnaar van de dag geworden maar had wel de 

leary. 

Jan Borkus had de neary en tevens was hij de dag 

winnaar. 

 

Na afloop kwam een ieder moe maar voldaan terug op het mooie terras. Daar konden wij genieten 

van heerlijk gekoelde drankje uit ons concern assortiment en niet te vergeten de magere calorie 

arme “vette” hapjes van worst en kip. Hans nam nog even het woord om de uitslagen door te nemen 

en een ieder te wijzen op de volgende wedstrijd in Dirkshorn op 24 augustus. 

Een groot aantal leden heeft daarop nog gebruik gemaakt van een uitstekend verzorgd diner van vis 

of vlees. Hierna keerde een ieder moe maar voldaan weer huiswaarts. 

 


