
Eerste punt voor Senioren 2 
Het tweede seniorenteam heeft in de wedstrijd tegen Midden-Brabant 1 het eerste 
punt gescoord. De wedstrijd werd met prachtig weer gespeeld op de prachtige bos 
baan in Herkenbosch. De condities waren dus goed. Maar in de ochtendpartijen was 
dat niet te zien in het spel van de heren. De dubbel van Jan en Bert startte erg slecht 
en kwamen dik achter. Een inhaalpoging strandde op de laatste hole. Gelukkig 
waren Carlo en Gerard wel in staat om te winnen, maar ook Hans en invaller Toni 
moesten de eer aan de tegenstander laten. Een 4-2 achterstand bij de lunch. 
Dat werd dus aanpoten in de middagpartijen. Gelukkig slaagden Jan en Bert erin om 
het betere spel uit het tweede deel van de morgen vast te houden. Beiden wonnen 
hun partij. Gerard had deze keer geen enkele kans tegen zijn tegenstander, maar 
gelukkig was Toni Bartels de meerdere tegen een heftig tegenspartelende 
tegenstander. Zo stonden wij plotseling aan de goede kant van de score. 8-6 voor 
met nog twee partijen in de baan. Even dachten wij de winst binnen te hebben, toen 
wij Carlo Kant vanuit de bunker tot bijna in de hole zagen slaan. Hij mocht zijn bal 
oppakken. Toen wij vervolgens zijn tegenstander in twee slagen uit de bunker zagen 
komen om vervolgens met een 4 put uit te holen. Maar groot was de teleurstelling op 
het terras van Carlo te horen dat hij de hole toch verloren had omdat hij door de baan 
een paar niet geplande omwegen had gemaakt. Daarmee was de tussenstand 8-8 
en lag ons lot in handen van onze novice Hans Swinkels. Op hole 16 stond hij nog 2 
down, maar Hans is een echte vechter. Met een prachtige chip en een degelijke put 
maakte hij op de laatste hole gelijk en stelde zo één punt veilig.  
 
Volgende week gaan we naar Weert waar we tegen titelfavoriet Herkenbosch spelen. 
Nu wij aan de winst geroken hebben, gaan we proberen de opgaande lijn voort te 
zetten. 
 


