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

Zojuist ontvingen wij bericht dat onze 2-daagse op de  de Leeuwarder Golfclub de Groene Ster geen 

doorgang zal vinden i.v.m. baan onderhoud. Maar gelukkig heeft Piet op dezelfde data een prachtig 

alternatief gevonden in de Twentse contreien. . 

Wij spelen dan op de volgende data: 

Donderdag 10 juni 2021 met start om 12.00 uur op het Rijk van Sybrook bij 

Enschede 

Vrijdag 11 juni 2021 met start om 10.15 uur op de Lage Mors (9 holes welke 

wij 2 x lopen) 

Donderdag 10 juni 2021  staat er vanaf  11.00 uur koffie/thee met iets lekkers klaar. 

Golfbaan Het Rijk van Sybrook is een prachtige 27 holes 

golfbaan, gelegen op een oud landgoed. Het bosrijke 

gebied wordt afgewisseld door fairways. Verschillende 

holes bieden uitzicht op een Twents coulisselandschap. 

Volgroeide rododendrons sieren een aantal holes, een 

prachtig gezicht in de bloeitijd. In de baan zijn uitdagende 

waterpartijen geïntegreerd die geregeld in het spel komen 

en tussen de holes liggen mooie bospercelen. Vanuit het 

sfeervolle clubhuis heeft u een prachtig uitzicht op de 

baan en kunt u genieten van de Twentse natuur. 

Lees meer 

op https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+overijssel/het-rijk-van-sybrook/ 

Aangezien deze baan en de Lage Mors voor nagenoeg voor alle leden op enige afstand van hun 

woonomgeving ligt, heeft het bestuur ervoor gekozen om, na een fijne golfronde een ontspannen 

overnachting te boeken in Aparthotel Delden. Het hotel ligt op ca 18 minuten rijden van golfbaan het Rijk 

van Sybrook, net even buiten Stad Delden in het mooie Twentse landschap. Direct aan de golfbaan de Lage 

mors waar wij de volgende dag gaan spelen. Rustig gelegen, ver van de files en uitstekend bereikbaar. De 

persoonlijke aandacht, de typische Twentse gastvrijheid en gezelligheid, genieten bij zowel zakenmensen, 

vakantievierders als sporters grote bekendheid en populariteit.  

Alle kamers van het hotel zijn voorzien van een kabel-tv, een zithoek en een bureau. Alle hotelkamers 

beschikken over twinbedden, een gezellig zitje in de kamer, een eigen badkamer met douche en toilet en 

een eigen terras. Na een goede nachtrust maak je, op vrijdag, gebruik van een uitgebreid ontbijtbuffet om 

je daarna met je lunchpakket naar de baan te gaan voor de tweede ronde. 

 

 

 

 

https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+overijssel/het-rijk-van-sybrook/


 

Vrijdag 11 juni 2021 na het ontbijt staat er  koffie/thee klaar op in het Aparthotel gelegen aan de 

golfbaan de Lage Mors. 

De 9 holes-baan, welke wij 2x lopen  is ontworpen door 

Frank Pont en in april 2008 geopend. In september 2008 

heeft de NGF de golfbaan qualifying verklaard en de 

golfclub de B-status toegekend. De baan ligt in het mooie 

landschap van Twente. Omringd door oude houtwallen 

speelt de golfbaan met de waterloopjes, die echter zelden 

in het spel liggen (zie ook het artikel in Golf Weekly van 

april 2008). De holes met verschillende lengten en 

moeilijkheidsgraden bieden de beginnende maar ook de 

ervaren speler veel mogelijkheden om het golfspel te leren of aan te scherpen. 

 

Uiteraard zijn partners ook van harte welkom.  

 

Geef je zo snel mogelijk op via de website voor deze unieke kans. Met name voor de baan en de 

overnachtingen.  Dit om teleurstellingen te voorkomen: 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/PDF/2021/ins1006.pdf 

 

Kosten per persoon: 

Leden/partners 

➢ De kosten bedragen voor een tweepersoonskamer inclusief overnachting, ontbijt, 

diner en lunchpakket op vrijdag plus 2 greenfees € 199,00 per persoon, 

➢ Bij alleengebruik van de kamer komt er een toeslag van € 26,00 bij. 

➢ Niet-golfende partners betalen een bedrag van € 149,00. 

Adressen: 

 

Aparthotel Delden 
Golfbaan de Lage Mors 
Wellness Vital 

Sportlaan 7 
7491 DG Delden 
 

Golfbaan Het Rijk van Sybrook 
Veendijk 100   
7525 PZ Enschede BTW-nummer NL008771406B01 
0541-530331  

 


