
Beste golfvrienden en golfvriendinnen van de VrumonaHeinekenRoyalGolf club 
 
Hierbij de wedstrijdkalender 2020 met als enige onzekerheden Waterland en plaats van de 
slotwedstrijd. 
 

Zaterdag 4 januari 2020 aanvang 11.00 uur.  
Nieuwjaarswedstrijd Golfclub Bentwoud 
 
Na elkaar een voorspoedig en gezond nieuwjaar te hebben 
gewenst lekker de baan in. Even alle overtollige calorieën 
van de feestdagen op een prettige en ontspannen manier 
weg slaan. Dit is geen officiële club wedstrijd. 
 
 
 

 

Zaterdag 21 maart 2010 aanvang 
11.00 uur. Oefenwedstrijd Golfclub 
Waterland. 
 
Inmiddels een traditionele oefenwedstrijd op de 
mooie, waterrijke baan, van de Waterlandse. 
Mooie baan om alvast te oefenenen voor de 
komende wedstrijden 
 
 

 

Zaterdag 18 april 2020 aanvang 10.30 
uur. Opening wedstrijd Golfclub The 
Duke te Nistelrode.  
De Duke brengt afwisseling, uitdaging en 
succesbeleving samen in een schitterende 18-
holes golfbaan. Speelbaar voor de beginner, 
uitdagend voor de prestatieve topamateur. Deze 
baan eigendom is van de Fam. Van Eerd van de 
Jumbo Supermarkten. Hier kan je als gewone 

speler alleen terecht als je uitgenodigd wordt en dus is het uniek voor onze leden om hier te kunnen 
spelen. 
 
 
 



Woensdag 13 mei 2020 aanvang 
12.30 uur. Siemens-wedstrijd 
Golfclub de Scherpenbergh bij 
Apeldoorn.  
 
Een inmiddels bij velen een bekende baan. 
Heerlijk een middag golfen samen met leden 
van Siemens golfclub op de zeer fraaie 18 holes 
golfbaan (Zwaluwen- en Dassenbaan) welke ligt 
in de glooiende bosrijke Veluwse natuur 
behorend tot de Ecologische Hoofd Structuur 
 

Zaterdag 6 juni 2020 aanvang 
10.56 uur. Golfbaan 
Sluispolder Alkmaar. 
Achter de duinen, tussen Bergen en 
Alkmaar ligt de schitterende 18-holes 
baan. Een interessante baan, rijkelijk 
voorzien van bunkers en waterpartijen, 
die bij veel holes voor een extra 
handicap zorgen. Door de ligging van de 

baan, dicht bij de kust, is tevens de bijna altijd aanwezige wind een bepalende factor in het spel.  
 

 
TWEEDAAGSE 
 
Donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2020 
aanvang 12.00 uur. Golfbaan 
L’Empereur Genappe onder Brussel 
in Belgie.  

 
 
Naast geweldige golfcourses kunnen we hier 
genieten van de natuur, de stilte en de schone 
lucht. Om even te ontsnappen aan de stress en de 
vervuiling is dit een prachtige kans. Golf de 
l’Empereur is een oase van rust en natuurschoon 
en is amper 20 km verwijderd van Brussel vlakbij 
Waterloo. Nadere gegeven volgen later. 
 



 
 

Zaterdag 27 juni 2020 aanvang 11.00 
uur. Golfclub Hattem bij Zwolle.  
 
Schitterende baan midden in een bosrijke 
omgeving. Het is een 9 holes baan welke wij 2 x 
lopen. 
 
 

 
 
 
 
 

 Zaterdag 18 juli 2020 aanvang 12.00 
uur. Golfclub Havelte.  
 
Het is een Nederlandse golfclub in Havelte net 
boven Meppel in de provincie Drenthe. Grenzend 
aan de natuurgebieden Uffelter Zand en Uffelter 
Binnenveld in het Holtingerveld ligt de 18-holes 
golfbaan van Golfclub Havelte in een typisch 
Drents heidegebied met vennetjes. Een aantal 
fairways zijn oude landingsbanen van de Duitsers als beoogd vliegveld, dat door geallieerde 
bombardementen nooit in gebruik is genomen. 
 
 

 Zaterdag 29 augustus 2020 
aanvang 11 uur. Golfresidentie 
Dronten in Noord Oost Polder. 
Door wonen en golfen onderscheidt de 
golfresidentie zich van vele andere 
verenigingen. De bewoners van het park 
zijn met hun mandelig eigendomsrecht 
niet alleen mede-eigenaar van de baan 
maar hebben ook recht op twee 
speelrechten.  

Woensdag 16 september 2020 aanvang 
14.00 uur . Golfbaan Kromme Rijn te 
Bunnik. 
 
In het natuurgebied de Brakel ligt aan de Kromme Rijn 
een prachtige golfbaan met 9 attractieve holes. De 
baan is in 1998 aangelegd op een terrein van 29 ha. 
tussen Bunnik en Zeist. De hoogteverschillen, 
waterpartijen en de uitgebreide beplanting maken van 
deze baan een uitdaging voor golfers van elk niveau. 
 



 
 

Zaterdag 26 september 2020 
aanvang 11.00 uur. Golfbaan de 
Texelse 
 
Deze baan ligt in het noorden van Texel te 
midden van een prachtig uitgestrekt 
duingebied. Duinen, helmgras, waterpartijen, 
grote greens en uitdagende hindernissen 
maken de baan een pezier om op te spelen. 
Golfkenners vergelijken de baan wel met de 

authentieke Engels/Schotse ‘links courses’. Voor de beginnende en de geoefende golfer is de Texelse 
een baan die u gespeeld moet hebben. 

SLOTWEDSTRIJD. 
 
Zaterdag 24 oktober 2020 aanvang 11.00 
uur Golfbaan Bentwoud.  
 
De baan is bekend alleen wie de uiteindelijke winnaars 
zijn nog niet. 
 
Nadere informatie volgt. 
 
 
 
 

 
 

 

SPEELKALENDER 
2020.    

     

DAG DATUM TIJD OMSCHRIJVING PLAATS 

zaterdag 4-jan 11.00 Nieuwjaarswedstrijd  Bentwoud 

zaterdag 21-mrt 11.00 Oefenwedstrijd Waterland 

Zaterdag 18-apr 10.30 Openingswedstrijd The Duke 

Woensdag 13-mei 12.30 Siemens Scherpenbergh 

Zaterdag  6-jun 10.56  Sluispolder 
Donder- en 

vrijdag 11 en 12 juni 12.00 2-daagse L'Empereur 

Zaterdag 27-jun 11.00  Hattem 

Zaterdag 18-jul 12.00 Midzomerwedstrijd Havelte 

Zaterdag 29-aug 11.00  

Golfresidentie 
Dronten 

Woensdag 16-sep 14.00  Kromme Rijn 

Zaterdag 26-sep 11.00  Texel 

Zaterdag 24-okt 11.00 Slotwedstrijd Bentwoud 
 


