
Wedstrijdverslag Heren1 50+ 27-holes 4e klasse  
Vrijdag 29april 2022 
 
Vandaag zijn wij te gast op golfbaan de Gulbergen in Mierlo. 
Een hele mooie baan met twee gezichten. 
De 1ste 9 holes liggen op en rond een voormalige vuilnisbelt met een hoogteverschil van 
45 meter en de 2de 9 holes liggen ‘beneden’ met een bosachtig karakter en waterpartijen. 
 
Nadat we afgelopen dinsdag voorgespeeld hadden op deze baan waren wij 
gewaarschuwd voor de valkuilen die deze baan met zich meebrengt. 
Vooral de 1ste 9 holes, op en rond de heuvel, hadden venijnige verrassingen in petto! 
 
Met deze wetenschap in onze golftas op zak hebben we bij aankomst, en hartelijk 
ontvangst van de gastheren van de Gulbergen, een kopje koffie met een heerlijke taart 
genuttigd en onze batterijen opgeladen voor de strijd die wij vandaag moesten gaan 
voeren. 
 
We zijn aan de wedstrijd begonnen met de 3 dubbels.(greensome) 
1 werd er verloren en 2 werden gelijkgespeeld. 
Een tussenstand van 4-2 in het voordeel van De Dommel. 
 
Na een heerlijke en goedverzorgde lunch zijn we begonnen aan onze enkels. 
We wisten wat ons te doen stond om de totale uitslag nog in ons voordeel te laten 
eindigen.  
Van de 6 wedstrijden (matchplay) hebben we er 4 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1, 
helaas, verloren. 
Dit resulteerde in een zwaar bevochten overwinning op de De Dommel met 11-7. 
 
Na de wedstrijd werden we door onze gastheren opgewacht in het clubhuis met een 
welverdiend drankje en aangevuld met een bittergarnituur. 
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner en vervolgens zijn we huiswaarts gekeerd 
met de wetenschap dat volgende week onze laatste wedstrijd gespeeld gaat worden. 
 
Deze wedstrijd tegen de Gulbergen, in Best, gaat een titanenstrijd worden !! 
De Gulbergen hebben 4 punten uit 3 wedstrijden en wij 6 punten uit 3. 
We hebben aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden, maar zullen onze huid 
zo duur mogelijk proberen te verkopen! 
 
Op naar volgende week vrijdag in Best ! 
 
 
 
 

 

 


