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

Dit jaar zouden wij onze jaarlijkse 2-daagse spelen op de prachtige banen van L’Empereur en La Rigenee in België. 

Velen van ons keken hier dan ook naar uit.  Het bestuur hield constant contact met elkaar met betrekking tot de 

ontwikkelingen rondom het corona-beleid van het RIVM en de NGF.  

De reserveringen voor deze pakketreis waren gemaakt en ook was er een aanbetaling gedaan. En uiteindelijk kwam 

het verlossende bericht. De golfbanen in Nederland en in België gingen weer open met ieder een eigen golfprotocol. 

Voor België was er echter 1 piepklein probleempje. Onze golf 2-daagse kon doorgaan op de afgesproken banen en 

het hotel alleen de grens tussen Nederland en België bleef gesloten tot 15 juni 2020. Piet zou Piet niet zijn om alvast 

naar een alternatief uit te kijken en dat is hem tenslotte gelukt en wel de 2-daagse te verplaatsen naar de Drentse 

Golf en Country Club in de directe omgeving van Assen. Hier hadden wij in oktober 2019 ons eindejaar toernooi 

gespeeld en hier t.g.v. ons 3e lustrum een 2-daags arrangement van gemaakt. 

Een paar leden die zich hadden opgegeven voor deze 2-daagse moesten dit cancelen. Zij kozen ervoor om geen 

onnodig risico te nemen in deze corona-periode door te blijven overnachten in het golf-hotel.  

Donderdag 11 juni 

Met 15 deelnemers kwamen wij vanaf 11.45 uur bijeen op de DGCC in Assen. Uw schrijver las de door hemzelf 

geschreven uitnodiging bij aankomst om 09.45 uur, in Assen, nog eens door en zag dat de overige deelnemers om 

11.45 uur zouden arriveren. Alles was weer perfect geregeld. Een aparte ruimte voor ons waar wij deze dagen bijeen 

konden komen op 1,5 meter afstand voor koffie, borrel, diner en ontbijt.  

De dag begon wat druilerig. Nadat velen de driving range en de putting green hadden uitgeprobeerd konden wij om 

13.06 uur de eerste flight laten starten op baan rood/geel. De baan lag er perfect bij. De neary werd deze dag door  

Herman geslagen. Uw schrijver mocht deze dag met Auke Marco en Herman spelen. Bij het slaan van de bal was het 

altijd muisstil maar daar tussendoor was het Herman die de ene na de andere anekdote op een leuke manier 

vertelde. Veel herinneringen kwamen naar boven echter de namen van sommige mensen wisten wij niet meer. Dat 

heeft niets met leeftijd te maken maar met de concentratie op ons spel. Na afloop gezellig met elkaar wat gedronken 

met een snackje erbij. Ook in het horeca gedeelte werd rekening gehouden met protocollen. De drankjes en hapjes 

werden door bediening op een tafel gezet en wij zorgden dan voor de verdeling. Nadat eenieder zich had opgefrist 

op zijn/hun kamer gingen wij om 19.45 uur aan tafel. Een voortreffelijk en bijzonder smaakvol 3-gangen diner met 

een uitstekend wijn arrangement werden ons voorgeschoteld. Leonie nam gedeeltelijk de taak op zich om links uit te 

serveren en rechts te debarrasseren. Hans maakte de uitslagen van die dag bekend en bleek dat Herman met 38 

punten de dag winnaar was. Niet onvermeld mag blijven dat Fred deze dag een birdie heeft geslagen. Alle uitslagen 



staan op onze site. Hierna namen wij afscheid van René en onze fotografe Diana die ervoor hadden gekozen om niet 

te blijven slapen en de volgende dag te spelen aangezien zij in de risico groep zitten m.b.t. het corona-virus 

Vrijdag 12 juni 

We konden enigszins uitslapen aangezien de eerste starttijd om ca. 10 uur was. Bij het ontbijt vertelde Wim dat hij 

tijdens zijn dagelijkse rek en strek oefeningen tussen de 2 bedden was beland op zijn kamer. Hierdoor was hij 

vervelend terecht gekomen. Nou is Wim allesbehalve iemand die snel zal klagen maar volgens hem was hij aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet in staat om te spelen. Na het uitstekend en gezellig ontbijt zou hij even 

inslaan om te testen of het zou ukken. Al snel bleek dat dit te pijnlijk was en Wim besloot naar huis te gaan. Piet 

heeft hierna contact met hem opgenomen. Uit onderzoek bleek dat Wim enkele gekneusde ribben had opgelopen 

waaraan hij veel pijn heeft. Voorlopig zal Wim niet kunnen golfen. Wij allen wensen Wim een spoedig herstel toe 

De weersomstandigheden waren gunstig. Enigszins een beetje fris maar er waren maar liefst 24 blote benen te 

aanschouwen. Gelukkig waren hier GEEN punten mee te halen. Later kwam het zonnetje er lekker door. We 

speelden dit keer wit/rood. Herman had vandaag gekozen voor een buggy en ook Auke Marco had vervoer geregeld. 

Zo zagen we hem dan ook met zijn “brommertje” over de baan crossen tot hole 18. Daar stopte het “brommertje” 

ermee. Dat lag aan het “brommertje” vertelde Auke Marco en niet aan zijn gewicht van 123 kg. 

Na afloop werd er nog even na geborreld op het zonovergoten terras en maakte Hans de uitslagen bekend en 

overhandigde daarmee de diverse prijzen. Deze dag waren het Herman en Piet die ieder een birdie hebben geslagen. 

Winnaar deze dag was Piet met 35 punten en 2e Fred met 31 punten. De neary’s werden dit keer door Ralph, die 

Leonie versloeg, en Lea geslagen. 

De winnaars van deze 2-daagse met 62 punten zijn Piet en Fred geworden. Gezien de lagere handicap van Piet heeft 

hij de eerste plaats verdient en Fred de tweede. Dit geld ook voor de derde plaats. Hier waren Ralph en Lea die 60 

punten scoorden en hier heeft Ralph een lagere handicap en werd hiermee derde en Lea vierde en tevens ook eerste 

bij de dames. De totale uitslag staat inmiddels keurig bijgewerkt door Hans op de site.  

Bijna alle deelnemers kunnen terug kijken op een geweldig leuke en gezellige tweedaagse. Heerlijk spel op een hele 

mooie baan, mooie gesprekken, veel anekdotes, zeer goede accommodatie, lekker eten en drinken Kortom: VHV 

Tot 27 juni op de Hattemsche 

 

 

 

 

 


