
 

 

Aan alle leden van de VrumonaHeinekenRoyalGolf club. 

Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal een heel goed, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe. 

Uiteraard hebben wij er alle vertrouwen in dat het ook weer een gezellig en sportief jaar gaat worden met een 

prachtige golf agenda in het vooruitzicht waar je nu al voor kunt inschrijven. 

Traditie getrouw zijn wij het nieuwe jaar begonnen met onze nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari in 

Bentwoud. Om 10 uur kwamen de 23 deelnemers aan. Onder het genot van een kop koffie en een stuk 

heerlijk warme appeltaart met (caloriearme)slagroom wenste een ieder elkaar een heel goed, sportief en 

gezond nieuwjaar toe. 

De weersverwachtingen waren in zoverre gunstig dat het droog was maar er stond een flinke wind en de 

temperatuur was ca 7 graden maar de gevoelstemperatuur lag volgens uw schrijver nog lager.  

Om 11 uur werd er door de eerste flight afgeslagen. De baan was redelijk bespeelbaar ondanks dat het hier en 

daar wat modderig was. Uw schrijver mocht zijn kerstcadeau voor het eerst uitproberen bestaande uit een 

nieuw set ijzers en een nieuwe golftas. Hier moet hij duidelijk aan wennen (21 punten) 

Ondanks dat het geen officiële wedstrijd was bleek na de telling van de scorekaarten dat Bas de meeste 

punten had (34). De LEARY bij de heren werd geslagen door Srdjan Milenic, de LONGEST bij de dames door 

Mieke, de NEARY bij de dames door Jill, de LONGEST bij de heren door Ralph en de NEARY bij de heren door 

Jan. E.G.B.I.H.H.W. (een goed begin is het halve welk oud chinees spleekwoold)  

Na afloop kwam een ieder moe maar voldaan van de baan 

en werd er zoals altijd nog even gezellig bij gekletst onder 

het genot van een hapje en een drankje om uiteindelijk moe 

maar voldaan naar huis te gaan. 

Onze eerstvolgende oefen wedstrijd is op 21 maart op 

golfbaan Waterland. Inschrijving kan via onze bekende site. 
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