
 

Golfjaar 2020 Vrumona Heineken Golfclub: 
Normaal gesproken sluiten we ons golfjaar af met een slotwedstrijd en een gezellig diner. Tevens 

staan we dan stil bij alle hoogtepunten van het jaar en wordt de winnaar van het klassement in het 

zonnetje gezet. Helaas loopt alles dit jaar anders maar willen we natuurlijk toch nog even stil staan 

bij het afgesloten golfjaar 2020. 

Inmiddels is het november en is ook onze laatste oefenwedstrijd op de Links Valley in Ermelo achter 

de rug. Het jaar 2020 is een jaar geweest wat ons nog lang zal heugen en die het grootste deel van 

het jaar in het teken heeft gestaan van het corona virus. De eerste twee oefenwedstrijden op 

Bentwoud en de Turfvaert was er nog niets aan de hand maar vanaf maart sloeg het virus toe en 

gingen de banen dicht en moesten de eerste wedstrijden noodgedwongen worden gecanceld. 

Gelukkig in mei gingen de banen weer open en hebben we op 6 juni onze eerste officiële wedstrijd 

gespeeld op Sluispolder. Alle andere wedstrijden op onze wedstrijdkalender konden daarna gelukkig 

ook doorgang vinden al hadden we met de laatste 2 wedstrijden door een comeback van het 

Coronavirus toch weer met beperkingen te maken. Niettemin kunnen we stellen dat we dit jaar, 

ondanks de beperkingen, gelukkig nog veel wedstrijden met elkaar hebben kunnen spelen. En we 

kunnen zeggen dat het een gezellig en sportief jaar is geweest met weer leuke uitdagende banen. De 

2 daagse, oorspronkelijk gepland in België, hebben we gespeeld op de Drentse Golf en Country Club 

en was zondermeer erg gezellig en voor herhaling vatbaar.  Ook de wedstrijd op Texel was erg leuk 

en alle spelers hebben hier enorm genoten van de mooie baan en het onverwachtse mooie weer. 

Leuk om te zien was dat meerdere spelers een langer verblijf op het eiland geboekt hadden en er 

direct een korte vakantie van maakten. Uiteraard mogen alle andere banen ook genoemd worden en 

zeker ook de laatste baan die Piet nog last minute had ingepland. The Links Valley in Ermelo, hier 

hebben we afgelopen zaterdag met 22 spelers gespeeld en alle spelers waren onder de indruk van 

deze uitdagende baan die 2 jaar geleden is geopend en is gelegen op een oude vuilnisbelt en 

omgeven is door bossen.   

Klassement: 
Totaal hebben we dit jaar 11 wedstrijden gespeeld waarvan 6 voor het klassement en 5 
oefenwedstrijden. Winnaar van 2020 is geworden Ralph van de Hulst die dit jaar in topvorm 
verkeerde en maar liefst bij 5 wedstrijden de dag winnaar werd. Dat hij in vorm is liet hij afgelopen 
zaterdag ook nog maar eens zien, want op de Links Valley sloeg hij 40 stableford punten bij elkaar. 
Ralph bij deze van harte gefeliciteerd met deze eerste plaats. In 2010 was je ook al de winnaar van 
het klassement en nu tien jaar later weet je hem weer te winnen. Klasse hoor en zullen we het 
plaatje voor 2030 alvast maar laten graveren ☺?? 
De tweede plaats is voor Lea van Veelen die ook dit jaar weer heel stabiel was met haar spel en bijna 
alle wedstrijden in de top 3 eindigde. Als derde is geëindigd Jan Borkus die vorig jaar nog de trofee 
mee naar huis mocht nemen en ook dit jaar weer goed gespeeld heeft. Lea en Jan ook jullie 
gefeliciteerd met jullie top 3 plaats.  
 
Onderstaand treffen jullie het complete klassement aan, er hebben dit jaar 35 spelers meegedaan, 
waarvan enkele introducees. 
 
 

 

 



Dank: 

We hebben dit jaar weer een erg leuk golfjaar gehad en gespeeld op mooie (nieuwe) golfbanen. Piet 

bedankt voor het organiseren van al deze banen. Door het corona virus moest je dit jaar veel met de 

banen overleggen over bijvoorbeeld de horeca, de flightindelingen en wedstrijden die helaas 

gecanceld moesten worden. En gelukkig kon onze 2 daagse op een andere baan in Assen toch nog 

doorgaan ☺. Piet super fijn dat je dit allemaal zo goed geregeld hebt. 

Dick en René jullie ook enorm  bedankt voor alles wat jullie dit jaar weer gedaan hebben. René erg 

fijn dat onze website altijd up-to-date is en dat alle spelers de benodigde informatie hier kunnen 

vinden. En Dick jij bedankt voor alle uitnodigingen en stukjes over de gespeelde wedstrijden. Altijd 

weer leuk om achteraf al lezende nog even te kunnen nagenieten van de wedstrijden. 

 Tot slot Diana ook jij bedankt voor alle foto’s die je tijdens en na afloop van de wedstrijden weer 

hebt geschoten. Wat een luxe hebben wij als golfvereniging dat we een eigen privé fotograaf 

hebben. Al onze mooie en gezellige wedstrijden worden met de camera vastlegt. Altijd leuk om 

achteraf de foto’s te bekijken en een indruk te krijgen hoe iedereen de wedstrijd heeft beleefd. 

 

Volgend jaar 

Zoals gezegd was afgelopen zaterdag onze laatste wedstrijd maar we hopen toch weer snel in het 

nieuwe jaar te starten met onze traditionele Nieuwjaarswedstrijd. Hopelijk zet de afname van het 

aantal besmettingen door en kunnen we volgend jaar onze wedstrijden weer starten met een bakje 

koffie en afsluiten met een Heerlijk Helder Heineken biertje. Verder gaan we weer proberen om een 

mooie wedstrijdkalender in elkaar te zetten. Zodra deze klaar is zal hij op onze website gepubliceerd 

worden. 

Tot slot blijf allemaal gezond en voor straks een fijne feestdagen en een goed jaaruiteinde, 

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens het bestuur, 

Hans Noordermeer 

10 november 2020 

 



 


