
Verslag Almkreek 24 augustus 2013 

Zaterdag 24 augustus speelden we onze eerste wedstrijd na het zomerreces in Almkerk op de groene 

polderbaan Almkreek. Misschien was toch nog niet iedereen terug van vakantie want het aantal 

deelnemers bleef steken op 20 spelers. De ontvangst was vanaf 10 uur in het clubhuis van de 

golfbaan waar iedereen ontvangen werd met een lekker kopje koffie en een stukje taart. Piet en Lea 

hadden de kaarten al geschreven zodat alles weer soepeltjes verliep. Vandaag speelden we eerst 18 

holes en daarna gingen we met een groot gedeelte van de groep lekker barbecuen in Hank in de 

achtertuin van Ruud en Renate. 

Vanaf 11 uur was het verzamelen op de teebox van hole 1 en gingen de eerste flights van start. Het 

zonnetje scheen dus het was weer heerlijk golfweer. Helaas hielden we dit niet de hele dag vol want 

vanaf een uur of drie begon het toch wel aardig door te regenen en met name de laatste flights 

hebben de laatste lus een aantal holes met regenjas en plu moeten volbrengen. Gelukkig was de 

temperatuur prima dus echt koud was het niet. 

Verzamelen op de teebox van hole 1. Op de achtergrond het clubhuis van GC Almkreek 

We speelden voor de eerste keer op deze baan en over het algemeen was iedereen enthousiast over 

de baan. Het is een polderbaan maar doordat ze de baan geaccidenteerd hadden  was het een leuke 

afwisselende baan. Waterhindernissen en bospartijen wisselden zich af en menige speler verloor wel 

één of meerdere ballen in de baan. 



De longest stond op hole 7. Een dockleg naar rechts!! De dames longest was de marshall vergeten 

neer te zetten en bij de heren was er discussie of de bal nu wel of niet op de fairway lag. De 

wedstrijdleiding heeft derhalve besloten om de longest deze keer te skippen. De neary stond op hole 

13 een par drie van 128 meter. Ron Pannen zat er dicht bij maar in de laatste flight wist Hans 

Noordermeer zijn bal nog dichterbij de pin te slaan. 

De winnaars van de dag waren met 37 stablefordpunten Eric Kraaijevanger en Alex Vijverberg. Mooi 

gespeeld heren, een onbekende baan met af en toe best lastige passages. Op de tweede plaats met 

35 punten kwam Hans Noordermeer en flightgenoot Jan Borkus was met 34 punten derde. De 

overige uitslagen staan op de website van onze club. Er werden ook nog een aantal birdies geslagen, 

Eric sloeg er zelfs twee. Ruud, Rob en Hans wisten er ieder één te slaan.   

In het klassement verandert er niet zo veel, dat wil zeggen Leon blijft stijf aan kop staan met 

inmiddels 45 punten. Op een gedeelde tweede plaats op een eerbiedige achterstand van 9 punten 

volgen Ed Hartlieb en Mieke Noordermeer. Gisteren kwam Leon enigszins geblesseerd van de baan 

af. Het lijkt op een flinke knieblessure . Het is te hopen dat hij snel is hersteld en zijn voorsprong de 

volgende wedstrijd kan verdedigen. Beterschap Leon namens ons allen. 

De volgende wedstrijden zijn: 

 18 sept  Kromme Rijn  9 holes 

 5 okt  Turfvaart  18 holes   

 26 okt  Wilnis   18 holes (slotwedstrijd) 

Inschrijven kan via de website van onze golfclub 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/html/agenda_2013.html 

 

Ook zijn we actief op facebook, want ja we moeten wel met onze tijd meegaan .. Hier kan je foto’s 

die je graag zelf wilt hebben downloaden of natuurlijk ook een berichtje achterlaten. We hebben een 

speciale (besloten) groep en inmiddels 29 leden. Als je nog geen lid bent van deze groep kan je je via 

FB aanmelden. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.596787857019423&type=1#!/groups/109793475718866/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/html/agenda_2013.html


De BBQ: 

Na de afsluiting in het clubhuis waar het overigens heel gezellig was, togen we met een koppeltje van 

13 personen richting Hank waar Ruud en vriendin Renate ons hadden uitgenodigd om te barbecuen 

in de achtertuin.  We vertrokken nog in de stromende regen maar al rijdend naar Hank werd het 

droog en zodoende konden we na de stoelen droog gemaakt te hebben lekker in de tuin genieten 

van een lekkere nazomerse avond onder het genot van een hapje en een drankje.  

 

 

 

 

Gastheer Ruud met de voorbereiding 

van de bbq. De Q staat al klaar nu nog 

even het gas aansluiten. 

 

 

 

 

Ruud heeft een heel mooi dijkhuis 

met een flinke lap grond erom heen 

dus we hadden heerlijk de ruimte.  De 

tuin lag er prachtig bij met de nodige 

hortensia’s in bloei en een boomgaard 

waar je appels kon rapen om thuis 

een lekkere schaal appelmoes te 

maken. 

 

 

Ruud en Renate uiteraard ook namens de anderen, bedankt voor de gastvrijheid en de gezellige 

avond. Het was weer een erg leuke dag met een mooie afsluiting. 

Iedereen ook bedankt voor de gezelligheid en tot de 18e september op de Kromme Rijn, 
 
Groetjes, 
Hans Noordermeer 
 


