
Verslag van de Clubkampioenschappen Matchplay 2021 

De start van het Matchplay kampioenschap was op 1 april 2021. Totaal hadden zich 100 deelnemers 

ingeschreven voor deze wedstrijd, 80 heren en 20 dames. Iedereen werd ingedeeld in poules van 5 

spelers. Bij de heren dus 16 poules en bij de dames 4 poules. De beste 2 spelers per poule gingen 

door naar de volgende ronde, voor de dames was dit meteen de kwartfinale, maar bij de heren 

plaatsen de beste 2 per poule zich eerst voor de knock out ronde.  De winnaars gingen door naar de 

achtste finale. Al deze wedstrijden dienden voor 30 augustus gespeeld te zijn, uiteindelijk zijn er 194 

wedstrijden in de voorronde gespeeld.  

Op zaterdag 4 september was het dan zover, de start van het finale weekend! In de bijlage vinden 

jullie het speelschema en het verloop hiervan. De Dames speelden zaterdag maar een wedstrijd, 

terwijl de Heren twee keer in het veld ten strijde trokken. De baan lag eer weer goed bij. De greens 

waren niet super snel, maar wel gelijk voor iedereen. Er is op deze dagen door de deelnemers zeer 

goed gespeeld. Rinus had op hole 2 zelfs een eagel weten te scoren, wat we toch even wilden 

vermelden in dit verslag. Sommigen noteerden zelf een beste resultaat ooit. We hadden ook geluk 

met het weer, de zaterdag begon fris, maar in de namiddag brak de zon door en werd het nog 

behoorlijk warm. De zondag was een prachtige dag.  

Uiteindelijk bleven de beste over, Manon van Beek bij de Dames en Rinus van Mullekom bij de 

Heren. Tijdens de finale werd er een support wedstrijd gespeeld door 21 deelnemers. Deze waren 

gelokt met een gratis consumptie en wat bitterballen. Deze supporters  stonden de finalisten op te 

wachten terwijl ze gezamenlijk hole 18 hebben uitgespeeld.  

Hierna volgde de prijsuitreiking  van de Strokeplay Kampioenen (in mei gespeeld maar door Corona 

was er geen prijsuitreiking), dat nu werd ingehaald. Helaas moest onze heren kampioen zich 

afmelden, Dane speelde op de Eindhovense in dit weekend en won daar ook het kampioenschap. 

Gelukkig was er Frank, die zij derde prijs in ontvangst kon nemen, gefeliciteerd. De andere heren 

krijgen hun prijs nog later. Gelukkig waren de dames wel compleet. Was ook niet gek, het podium bij 

zowel de strokeplay als de matchplay was het zelfde, maar dan wel in een verschillende volgorde. 

Eerste plaats:  Dane Cvetkovic Tweede plaats: Kevin Werrelmann 

 

Derde plaats:  Frank Han    



 

Eerste plaats: Sanne Gijsbers    

Tweede Plaats: Anne-Marie van den Hurk  

Derde plaats: Manon van Beek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitslag Matchplay Kampioenschap  

 

Eerste plaats: Rinus van Mullekom, Tweede plaats:Bjorn Smeets, Derde plaats: Jeffrey van der Steen. 

 

 

Eerste Plaats: Manon van Beek, Tweede plaats: Sanne Gijsbers, Derde plaats: Anne-Marie v/d Hurk. 

Was getekend, Rein Thijssen wedstrijdleiding. 


