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Met maar liefst 21 spelers hebben wij op woensdagmiddag 16 september vanaf 14.00 uur onze enige 
middagwedstrijd gespeeld. Dit jaar op Golfbaan de Kromme Rijn. 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. 
 
Voor onze club een historische 
baan. In 2004 startte hier de 
VrumonaHeinekenRoyalGolf club 
voor het eerst.  
Het enige nu nog spelende lid is 
Ruud van den Burg die deze dag 
voor het eerst dit seizoen acte de 
préséance gaf en de dag afsloot 
met een alleszins, voor hem, 
acceptabele score. 
 
Om exact 14.00 uur kon de eerste flight starten. Wij mochten Marjo Sweijen ( introduce van Wim 
Vergunst) als gastspeler verwelkomen en ook Eric Kraaijevanger was deze keer present aangezien de 
wedstrijd op een woensdag gespeeld werd en niet in het weekend. Hij “keek” er erg naar uit.  
 
De 9 holes baan moesten we 2 keer lopen waardoor je eventuele fouten opgelopen in de eerste rond 
in de tweede ronde kon herstellen. De meeste spelers hebben dit dan ook kunnen doen gezien de 
vele relatief hoge scores in de twintig en dertig. De neary’s werden dit keer geslagen door Herman en 
Marjo. Winnaar van de dag werd Marjo met 38 punten gevolgd door degene die haar heeft 
geïntroduceerd Wim  met 35 punten en op de derde plaats Herman met 32 punten.  
 

Na afloop konden we, op gepaste CORVID-19 afstand, 
gezellig bijkletsen over onze prestaties van deze wedstrijd 
onder het genot van een drankje. Na afloop bleven 
verschillende leden dineren. De keuken is hier zeer zeker 
aan te bevelen gezien de ruime keuze en de voortreffelijk 
smakende gerechten. Kortom het was weer een geweldige 
leuke en gezellige golfdag. 
 
 
 

        De uiteindelijke winnares Marjo Sweijen. 


