
Golfbaan Almeerderhout 16 september 2015 

Woensdagmiddag speelden we een 18 holes wedstrijd op de golfbaan Almeerderhout in Almere. 

Vorig jaar speelden we hier de eerste keer en het was toen zo goed bevallen dat we deze baan graag 

nog een keer wilden spelen. Het is een mooie bosbaan die er mooi bij ligt. Niet al te moeilijk te 

bespelen mits je je bal recht weet te houden. In het dikke gras links en rechts van de baan of de 

bosjes wilde je niet liggen. Je vond hem niet zo makkelijk terug en als je hem vond was het lastig 

spelen uit het stugge gras. De weersvoorspellingen waren slecht en dat hebben we wel gemerkt. 

Tijdens het spelen vielen er flinke regenbuien maar gelukkig was het ook regelmatig droog. We 

waren met 16 spelers verdeeld over 5 flights en gingen vanaf 14.00 uur de baan in. Na afloop even 

snel douchen en toen gezellig met elkaar een biertje en napraten over de wedstrijd.  

Fred Waij wist 2 birdies te slaan en Ralph 1. De eerste neary stond op hole 4 van de lus IJmeer en 

werd door Fred opgeëist. De tweede neary stond op de achtste hole van de lus Gooimeer en werd 

door Hans Noordermeer geslagen. 

De dagscores vielen, mede door het slechte weer, tegen. Slechts 3 personen wisten een score van 30 

of meer te halen.  De dagwinnaar werd Hans Noordermeer met 37 punten. Op de tweede plaats met 

31 puntjes kwam Fred Waij en op de derde plaats kwam Lea van Veelen met 30 punten. Met deze 

derde plaats versterkte Lea haar eerste positie in het klassement. Mede door afwezigheid van René 

van der Geer die tweede stond is Lea nu uitgelopen tot 51 punten. René staat nog steeds tweede 

echter op gepaste afstand met 42 punten. Ralph zit hier met 41 puntjes net achter. Met nog 2 

wedstrijden te gaan lijkt de strijd voor het klassement gestreden.  

Op de website staan de scores van alle spelers inclusief het hele klassement. De volgende wedstrijd is 

zaterdag 10 oktober als we spelen op de Koepel in Wierden. De slotwedstrijd is zaterdag 31 oktober. 

We spelen dan op de Turfvaert in Rijsbergen. De slotwedstrijd is inclusief diner in het clubhuis van de 

baan. Als je mee wilt spelen kan je je inschrijven via de website.   

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

groetjes, 

Hans 
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