
Zondag 3 april werd,na een paar jaar pauze, de competitie weer 
opgestart.  

Swinkelsche Heren 1 mocht dit seizoen beginnen met het gastheerschap. 
De baan lag er top bij, al onze gasten hebben mogen genieten van een mooie dag golf.  
De heren van Haviksoord, Stippelberg, Gulbergen en Crossmoor spraken hun bewondering uit 
voor ons stukske gras. Enkel de greens konden op kritiek rekenen, die waren te moeilijk 
vonden de spelers die  niet wisten te winnen. 
  
De lunch, met vers afgemaakte pasta kon op veel enthousiasme rekenen, maar het lekkerste 
hapje van de dag was de Flat Iron Steak bij het diner. Die werd dan ook 28 van de 30 keer 
besteld en dat was terecht! 
  
Dan het golf... 
  
De eerste partij was Haviksoord tegen de Gulbergen. Bij de greensomes kwam haviksoord 
met 4-2 voor te staan. Na de lunch wisten ze die voorsprong uit te breiden tot 13-5 en de 
eerste punten van dit seizoen veilig te stellen. 
  
De tweede match ging tussen Crossmoor en Stippelberg. Crossmoor was bij de lunch de 
koning te rijk met een 6-0 voorsprong, maar verslikte zich bij de singles een aantal keer in 
Stippelberg. Na de eerste vier flights stond het 7-7!  
De voorlaatste flight gaf Crossmoor een eerste punt, 9-7.  
  
Op dit soort zeldzame momenten ben ik dankbaar voor ons mooie grote terras aan de 18e 
green. Tegen de ondergaande zon stonden een man of 20 vol spanning te kijken naar onze 
amateurs die tot en met de laatste putt speelden voor de winst. 
De eerste cliffhanger van het jaar is een feit. Twee extra punten voor Crossmoor, bepaalden 
de eindstand op 11-7 in het voordeel van onze buren uit Weert! 
  
Zondag 10 april spelen we onze eerste wedstrijd. Voor het meerendeel van onze spelers hun 
eerste competitiewedstrijd! Spannend. We mogen afreizen naar Gemert-Bakel om een ronde 
te spelen op Stippelberg tegen Haviksoord. Hopelijk wint ons talent het van onze zenuwen en 
spelen we een goede partij.  
  
Volgende week schrijven we een nieuwe update! 
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