
Golfbaan Sluispolder – Alkmaar  1 juli 2017 

De eerste wedstrijd na onze buitenlandtrip naar België stond vandaag op het programma. De hele 

week gaf buienrader slecht weer door met 90% kans op regen en zelfs een weercijfer 1. Maar vrijdag 

tekende zich al verbeteringen aan die zouden inzetten op zaterdag rond 11 uur……. En inderdaad het 

eerste deel van de zaterdagochtend was nog buiig en vanaf het moment dat we begonnen met 

inslaan op de drivingrange was het droog en konden zelfs de korte broeken uit de tas . In de loop 

van de dag brak ook nog de zon door de wolken en na afloop hebben we gezellig op het terras 

kunnen borrelen. De weergoden waren ons vandaag goed gezind, we hadden het blijkbaar verdiend!! 

Vandaag speelden we met 16 spelers verdeeld over 4x3 en 2x2 flights. Jan van Straten de partner van 

Leonie deed vandaag voor het eerst mee en werd door iedereen welkom geheten. De baan 

Sluispolder lag er goed bij en was met al zijn waterpartijen lastig om te bespelen. Niettemin wisten 

enkele van ons hier goed mee om te gaan. Winnaar van de dag werd met 38 punten René van de 

Geer die ook de neary op 8 wist te slaan. Op de tweede plaats met 33 punten kwam Mieke 

Noordermeer en de derde plaats was voor 4 heren die allen 32 punten wisten te vergare. Dit waren 

Piet, Rob, Fred en Hans. Het terras lag prachtig aan de green van de 18 hole waar de leary was 

uitgezet. Onder toeziend oog van de reeds binnen gekomen spelers werd met alle approaches mee 

gekeken. Echter al in de eerste flight wist Rob de leary zo scherp te zetten dat deze door niemand 

meer verbeterd werd.  

 

De dames Lea en Mieke op weg naar de green van 18 

Na het spelen hebben we nog gezellig nageborreld op het terras en de speelresultaten met elkaar 

doorgenomen. Dit was de laatste wedstrijd voor de vakanties en de eerst volgende wedstrijd is op 

zaterdag 26 augustus als we spelen op de Turfvaert. Bij deze iedereen een fijne zomervakantie en 

hopelijk tot eind augustus. 

Groetjes, 

Hans 


