
GC Almeerderhout 17 september 2014 

Woensdag 17 september speelden we voor de eerste keer op de golfbaan Almeerderhout bij Almere. Vanaf 

Zoeterwoude drie kwartier rijden dus dan viel best wel mee. Hadden we de laatste wedstrijd op de Turfvaert 

slecht weer met veel regen, vandaag was het zomers warm. Korte broek en polo konden weer aan en plu en 

regenpak konden in de auto achter blijven. De baan lag er prachtig bij, veel bos in beginnende herfstkleuren 

en flinke waterpartijen die het spelen best lastig maakte. Niettemin waren de meeste spelers in vorm wat 

aan de scores te zien was. Maar liefst 3 birdies werden er geslagen door respectievelijk Eric, Rene Hamer en 

Leon.  

Met 37 punten werd Fred de winnaar gevolgd door Eric en Leon, die ieder 34 punten behaalden en daarmee 

tweede werden. Rene Hamer en Jan  noteerden beiden 32 punten en werden derde. Met deze scores werd 

het nog spannender in het klassement, want met nog 2 wedstrijden te gaan staan er nu 4 spelers met 48 

punten aan de top van het klassement. Nog nooit eerder was het zo spannend aan het einde van het jaar. 

  

Naast de daguitslag waren er ook nog extra bonus puntjes te verdienen met de neary en de longest drive. De 

neary ging deze keer naar Rene Hamer, de longest drive was bij de dames voor Lea en bij de heren voor 

Leon. Leuk om te zien dat alle drie in de top van het klassement meedoen  

Op de website komt de rest van de daguitslag en klassement te staan en kan je verder zien welke 

wedstrijden er nog meer gespeeld worden. De eerstkomende wedstrijd is 4 oktober dus schrijf je snel in via 

onze website:   

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

Ook op facebook zijn we te vinden .  Als je (leden) nog niet aangemeld bent kan je klikken op 

onderstaande link, je zal dan door de beheerder aan de (besloten) groep worden toegevoegd. Doel van FB is 

het delen van foto’s en de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Ook kan je makkelijk een leuke foto die 

je wilt hebben van FB naar je eigen computer downloaden.  

http://www.facebook.com/#!/groups/109793475718866/ 

Na de wedstrijd hebben we gezellig op het terras zitten nagenieten van de ondergaande zon en de laatste 

flights die binnenkwamen. Vanaf het terras had je een mooi overzicht over de green van hole 18. Als je afslag 

goed was kon je met een klein ijzertje (8,9,P) met de tweede slag naar de green. Je moest hem wel goed 

raken want voor de (eiland) green bevond zich heel veel water . 



 

 

Groetjes, Hans Noordermeer 

18 september 2014 


