
Zondag 10 april mocht heren 1 dan eindelijk 
zelf aan de bak. 
Gastheer zijn is leuk, het was een mooie wedstrijddag voor onze gasten, maar 
spelen is leuker dan kijken. Op ons niveau in ieder geval wel! 
 
We zijn een nieuw team in meerdere opzichten. Van de zes spelers die zondag de 
Bakelse wei in mochten, hadden slechts twee spelers eerder competitie-ervaring 
opgedaan. En omdat we een nieuw team zijn, stromen we redelijk laag in qua divisie. 
 
We mochten op de Stippelberg tegen Haviksoord spelen. Ons doel was om te 
winnen. We hebben een handicap voordeel, dat moesten we waarmaken.  
 
Bij de greensomes begonnen Maurice Kolen en Laurens Boerekamp voor De 
Swinkelsche. De start was wat slordig, maar wat wil je met de eerste wedstrijd in drie 
jaar. Ons eerste koppel wist onder toeziend oog van de wachtende flights de eerste 
hole te pakken en wist de vroege voorsprong uit te bouwen tot 4/2. 
 
Daarna speelden Jeremy York en Frank Han de tweede greensome. Volgens de 
tegenstander stuurde Jeremy  vakkundig Frank aan en voerde Frank exact uit wat 
Jeremy van hem vroeg. Tot en met de laatste put op de negende green ging het om 
de winst. Mocht haviksoord de hole winnen, dan was het een halve. Frank bleef 
ijskoud en maakte een put van ruim twee meter voor de volle punten. Een fel 
gebalde vuist van Frank en een kreet van vreugde van de captain waren getuige van 
de 4-0 voorsprong. 
 
Ons laatste greensome koppel waren Albert Kang en Koen Dekkers. Op hole 8 stond 
het all square. Haviksoord bracht wat bunkers in het spel vanaf de afslag en tweede 
slag en derde slag. Albert en Koen vonden een stukje verder gelukkig de fairway wel 
en moesten voornamelijk de bal in het spel houden. Ze hebben de lange par 5 8ste 
hole van de Stippelberg prachtig afgesloten. Koen sloeg daar een pittige pitch van 50 
meter binnen comfortabele afstand van de vlag. 1up voor ons! 1 hole te spelen. 
 
 
Spannend! Halen we de volle bak punten? Soms win je een hole, soms verliest je 
tegenstander er 1. Haviksoord had een slag minder nodig om op de green te komen, 
maar wist daar geen voordeel uit te halen. Winst Koen en Albert! 
 
Bij lunch stonden we 6-0 voor! Luxe positie. Voor een captain extra trots, want elke 
nieuwkomer heeft punten weten te pakken die dag. First match nerves zijn dus 
binnen de perken gebleven.  
Even ging de gedachte door mijn hoofd dat als je met 18-0 wil winnen, je eerst met 6-
0 de lunch moet halen. 
 
Jeremy mocht voor ons team na de lunch als eerste afslaan. Haviksoord was zo 
coulant mee te werken aan een alternatieve startvolgorde. Jeremy was jarig die dag 
en moest direct na zijn wedstrijd weg, niet om zijn feestje te vieren maar om een 
dames basketball team in de finales te coachen. Daarbij deed Jeremy de belofte dat 
“Als ik mijn middagwedstrijd nou ook nog win, krijgt iedereen die mij in de maand 



april feliciteert met mijn verjaardag een gesigneerde bal of een drankje na diens 
ronde.” 
 
Na Jeremy vertrokken Frank, Maurice, Laurens, Albert en uiteindelijk Koen de singles 
in vanaf hole 10.  
 
In matchplay kan alles gebeuren en handicaps doen er niet toe. Op papier heb je 
voordeel, maar tijdens een ronde golf kan het balletje raar rollen.  
 
De eerste rooksignalen van een overwinning kwamen van Laurens Boerekamp die 
een feestsigaar opstak om zijn 3/1 overwinning te vieren. Kort daarop rekende 
Maurice Kolen met zijn tegenstander af, eveneens 3/1. De stand is nu 10-0. 
Overwinning is binnen. 
 
Dan ga je als goede teamgenoot op zoek naar de rest van de punten. Aangekomen 
bij de laatste green stond Jeremy York ons op te wachten met goed nieuws. Winst, 2 
up! 12-0.  
 
Frank Han had in de middag moeite zijn spel te vinden. We verwijten dit aan de 10 
minuten extra lunchtijd voor Jeremy.   
12-2. 
 
Albert Kang was tijdens de middagronde meestal met een grote glimlach en fris 
tempo te zien, vergelijkbaar met het energieke ‘bouncy’ loopje van een Rory McIlroy 
die een heerlijke ronde loopt. Dat was ook gerechtvaardigd. Albert droogde zijn 
tegenstander af met 6/4. De tussenstand is nu 14-2.  
 
Toen kwam er nog een hekkensluiter die helemaal tot aan de 18e hole spannend 
bleef. Koen Dekkers wist op de laatste hole de eindstand te bepalen op 15-3. Dat 
hebben we als team uiteraard even gevierd. Eerste wedstrijd, nieuw team en dan met 
15-3 winnen. Droomstart.  
 
Tijdens het diner is het als captain makkelijk speechen na een overwinning.  
We hebben met alle teams gezongen voor Jeremy via whatsapp en genoten van de 
gulle gastvrijheid van de heren van Stippelberg. Dit zijn de dingen die competitiegolf 
zo mooi maken.  
 
Onze volgende wedstrijd is op Haviksoord tegen koploper Crossmoor. Crossmoor 
heeft twee gespeeld, twee gewonnen. Gulbergen staat met twee verloren partijen 
onderaan. Wij gaan ons stinkende best doen om bij de Leender buren van de 
Weerter buren te winnen. 
 
En onthoudt Jeremy’s belofte mensen! Iedereen die Jeremy York in de maand april 
nog weet te feliciteren met zijn verjaardag kan rekenen op een gesigneerde bal of 
een drankje na de ronde! 
 


