
Verslag wedstrijd (3) op golfbaan Almkreek te Almkerk op zaterdag 25 mei 2019. 

Het is even voor 10 uur en de eerste spelers komen aan op de prachtige golfbaan van Almkreek. Fred 

woont slechts op 15 minuten afstand en is zelfs de eerste. Ook Ernest speelt een thuiswedstrijd 

alhoewel het niet zijn home-course is woont hij nagenoeg om de hoek. 

We beginnen zoals altijd gezellig met een kop koffie en appelpunt met “magere” slagroom. Daarna 

even inslaan op de driving range en even putten. Klokslag 11 uur slaan Evert-Jan en Wim als eerste 

af, de rest volgt conform de indeling. 

Het is een prachtige dag met een ideale temperatuur en een lekker zonnetje. Veel heren in korte 

broek en dames met rokjes. Iedereen word zoals gebruikelijk weer vastgelegd op de gevoelige 

digitale plaat bij Diana.  

De baan licht er goed bij. Er is de laatste tijd veel en intensief onderhoud gepleegd door de nieuwe 

eigenaar en dat is dan ook te merken. Soms heb je een makkelijke hole en dan ineens weer een hele 

lastige met verschillende doglegs naar links of rechts en waterpartijen. De baan is ook niet echt 

vergeving gezind, met schuine kanten en bomen, word door menigeen ervaren.  

Maar het is een heerlijk stille baan met prachtige natuur. De vogels fluiten hier op zijn mooist en dat 

is ook genieten in de golfsport. 

Met 17 spelers zijn wij uiteindelijk omstreeks 16.30 uur weer bij het mooie clubhuis en nemen plaats 

op het mooie terras in het zonnetje. Hier gaan we met zijn allen gezellig napraten onder het genot 

van een heerlijk helder glas Heineken, Brand Weizen, Heineken0.0, Pepsi-cola, kopje koffie of iets 

anders. Uiteraard komt de gezonde snackvariant met, bitterballen, kaassoufflés en kipnuggets ook op 

tafel. 

Hans neemt nog even het woord om de uitslagen bekend te maken. De beide neary’s stonden op 8 

en 13. Beide neary’s werden geslagen door de dames van Veelen en Noordermeer. Winnaar van deze 

dag was Ralph (39) gevolgd door Fred (36) en Piet (35) . 

Even voor zessen stappen wij op onder dankzegging van de vriendelijke bediening en de gastvrijheid 

van deze golfbaan. Een aantal zal elkaar weer zien tijdens de 2-daagse op Bossenstein in België.  

 

De overige leden kunnen zich uiteraard nog inschrijven via de site voor een aantal mooie wedstrijden 

op uitdagende banen. Speciale aandacht voor de midzomerwedstrijd op de Gelpenberg te Aalden op 

27 juli 2019. 

 


