
Verslag van de Clubkampioenschappen Strokeplay 2021 
Het is Zaterdag 7 uur in de ochtend en ik ben op weg op weg naar de golfbaan. Tussen Heeze en 
Someren trekt langzaam de mist op en een waterig zonnetje komt tevoorschijn. Ik kom aan op de 
Swinkelsche, er heerst een serene rust. Maar dat zal niet meer lang duren, want vandaag zijn de 
Strokeplay kampioenschappen voor Dames en Heren! Sandra is al binnen en heeft een kopje koffie 
voor gemaakt, hier was ik wel aan toe, lekker en nu vlug aan de slag. 

Net even voor achten druppelen de eerste binnen. Totaal hadden er zich 79 ingeschreven, 17 Dames 
en 62 Heren. In de laatste week waren er 8 (waarvan 2 terwijl de startlijst al verstuurd was. 
afmeldingen bij de Heren, dus start de wedstrijd met 71 deelnemers. Door deze hoge opkomst, waar 
we bijzonder blij mee zijn, is gekozen voor flights van 3 spelers dit weekend. De heren bijten de spits 
af om 8.16 uur. De indeling is als volgt gemaakt: de beste 27 spelers zijn over de eerste 9 flights 
verdeeld. Dit is gedaan om in elke ronde een andere flight indeling te kunnen maken. De verwachting 
is dat hier de beste 18 spelers bij zitten die zich plaatsen voor de middag wedstrijd. Na deze 27 
spelers is iedereen ingedeeld oplopend naar handicap. 

De Dames starten om 12.56, zij lopen vandaag alleen 18 holes. Hierna starten de beste 18 heren voor 
hun tweede ronde vandaag. Doordat de scores aan de hoge kant zijn wordt het kritisch wie er nog in 
de laatste flight wordt ingedeeld. De keuze wordt op de laatste minuut gemaakt, terwijl er nog 15 
spelers in de baan zijn. De keuze pakt gelukkig goed uit er zijn geen betere scores van de laatste 5 
flights. Echter missen we een speler, die recht had op de tweede ronde te spelen, maar niet meer 
verwachtte dat hij door was en naar huis was gegaan. De consequentie is dat er op zondag geen 42, 
maar 41 deelnemers bij de heren zijn. 

Er wordt fanatiek gespeeld vandaag en de greens zijn moeilijk te lezen, hard en soms snel en dan 
weer traag. Het weer is koud, maar als de zon doorkomt wordt het lekker. Het blijft droog. Stand na 
dag 1: 

De top 3 bij de Heren is:         Top 3 bij de Dames is:                                                            

Dane Cvetkovic   150 slagen  Sanne Gijsbers   79 slagen  

Bjorn Smeets    168 slagen  Anne-Marie van den Hurk  89 slagen 

Frank Han   169 slagen  Leni van Gerwen-Houbraken  94 slagen 

Het lijkt erop dat de 1e prijs zowel bij de Dames als de Heren vergeven is, maar kunnen de leaders 
hun voorsprong behouden, we zullen het morgen mee maken op dag 2. Voor de tweede en derde 
plaatsen is het reuze spannend, hier kan het nog alle kanten op gaan! 

(Alle tussen- en eindstanden zijn te zien op E-golf4U, ga naar wedstrijden en dan naar 
meerronden). 

Terwijl iedereen naar huis gaat, maak ik nog even de flight-indelingen voor de zondag, startlijsten 
versturen en alle kaarten aanmaken. Met een lekker gevoel over de eerste dag kruip ik mijn bedje in. 

 

Zondag, dag 2 van het kampioenschap. Om 10.32 uur starten de heren van plaats 41 oplopend tot 
plaats 18. Hierna starten om de beurt een dames flight en daarna een heren flight ( bij de Dames 
vanaf plek 16, helaas een ziekmelding, tot uit eindelijk in de voorlaatste flight van de wedstrijd de top 
3. Bij de heren idem maar dan van plaats 17 tot de beste 3 in de laatste flight. 



Omdat het niet alleen om de top drie gaat, maar ook diegene die willen stijgen in het klassement, is 
na 9 holes een tussenstand opgemaakt. Bij de afslag van hole 16 kan iedereen de tussenstand zien en 
zelf bepalen of hij nog wat goed kan maken op de laatste holes. 

Bij de Heren gaat Dane als een speer, 37 slagen op de eerste negen. De eerste plaats lijkt al vergeven 
nu. Echter voor plaats 2 en 3 blijft het erom spannen. 

Bij de Dames heeft Sanne het moeilijk en verliest ten opzichte van de concurrentie slagen. Manon 
stoomt op en haalt 6 slagen in op de eerste 9 holes. Is dit genoeg om Sanne van de koppositie te 
verdringen? De laatste holes zullen beslissend zijn. 

Daar komende laatste flights aan op hole 18. Kevin doe een alles of niets poging om de green te 
halen, helaas, de bal vliegt tegen het clubhuis en de parkeerplaats op. Gelukkig is de auto van Harrie 
niet tote-los, een klein deukje maar! De kaarten worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding en de 
winnaars worden bekend gemaakt: 

Uitslag bij de Heren: Eerste plaats:  Dane Cvetkovic 223 slagen 

   Tweede plaats: Kevin Werrelmann 254 slagen 

   Derde plaats:  Frank Han   257 slagen  

(door een betere laatste ronde dan Bjorn Smeets) 

Uitslag bij de Dames: Eerste plaats: Sanne Gijsbers   176 slagen 

   Tweede Plaats: Anne-Marie van den Hurk 182 slagen 

   Derde plaats: Manon van Beek  186 slagen 

Zoals bekend was is het terras gesloten en vind er geen huldiging plaats. Om hier toch niet aan 
voorbij te gaan worden de trofeeën binnen door de wedstrijdleiding uitgereikt, met de nog 
aanwezige spelers buiten op het terras voor de ramen, corona proef natuurlijk. 

De winnaars gaan naar buiten en bedanken iedereen die heeft meegedaan. Dane sluit af met de 
woorden, ik wilde iedereen nog even laten zien wie de baas is in de baan. Alom gegrinnik door de 
toeschouwers. De officiële prijsuitreiking en huldiging zullen nog volgen, zodra het terras weer open 
is. Jullie worden hier dan nog over geïnformeerd! 

Dane mag dan de baas zijn in de baan, maar ik ben het buiten de baan en neem dus het laatste 
woord: 

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedaan. Het gaat niet alleen om de eerste plaatsen maar ook 
om de gezelligheid. Zonder tegenstanders ook geen winnaars. Veelvuldig klonk het dat de mindere 
spelers genoten hebben in een flight met een singel handicapper. Ook wil ik alle medewerkers van de 
Swinkelsche bedanken dat we deze wedstijd mochten houden en ons uitstekend verzorgden. De 
mogelijke verbeterpuntjes door jullie ingebracht zullen we mee nemen naar volgend jaar. 

Op de onderstaande link kun je foto’s bekijken genomen op het kampioenschap Strokeplay. 

https://myalbum.com/album/XCCixYCUrtfM 

De wedstrijdleiding, 

Rein Thijssen 


