
Hallo Marcel, 
  
Zou jij onderstaand verslagje willen plaatsen? 
b.v.d. 
  
groetjes Paul 
  
  
Wedstrijdverslag : de Swinkelsche heren 1 , 50+ 27 holes 4e klasse 
Vrijdag 6 mei 2022 
  
De laatste competitiedag op Best Golf en het gaat echt ergens om……. We kunnen 
kampioen worden, maar dan moeten we minimaal 6 wedstrijdpunten halen tegen 
Gulbergen 2, hetzelfde team waarvan we een paar jaar geleden nog van verloren ! 
Zoals gebruikelijk spelen we de dinsdag vooraf al voor met het gehele team incl. 
Arthur en Henry, onze reservespelers, om de baan, omstandigheden en horeca te 
verkennen. Hetgeen ook deze keer weer zijn vruchten zal doen afwerpen. 
We worden vrijdag om 9 uur ontvangen met lekkere koffie en warm appelgebak met 
slagroom. 
We beginnen onze greensome dubbels op hole tien, vanaf een splinter nieuwe 
teebox. 
Philip en René winnen met 3en5, Tim en Peter winnen met 2 up en Rob en Paul 
delen as. 
We staan met de lunch dus 5 tegen 1 voor, we hebben uit de singels nu nog één 
wedstrijdpunt nodig ! 
Philip verliest met 6en5, Tim wint met 2en3, René wint met 3en4, Peter verliest met 
5en4,Paul wint met 7en6 
Rob wint met 2en3. 
De singels winnen we dus met 8 tegen 4. 
Totaalstand wordt dus 13 tegen 5 voor de Swinkelsche 1, we zijn dus ongeslagen 
kampioen geworden en promoveren volgend jaar naar de 3e klasse. 
Best wordt tweede, Gulbergen derde, de Dommel vierde en Haviksoord vijfde en 
degradeert hiermee. 
Het feest barst los, de gebruikelijke waterplons wordt ons bespaard en spannende 
wedstrijdverslagen doen de ronde. 
Na het gerstenat wordt de dag afgesloten met een prima diner en doen de 
teamcaptains hun felicitatie speeches. 
Onze captain Peter sluit af met een hilarische uiteenzetting , hoe je tot een 
kampioensteam komt en wat je er allemaal voor moet doen. 
Zoals gebruikelijk sluit ons team weer het clubhuis en verlaten trots en voldaan Best. 
Wij willen iedereen bedanken (vooral de supporters voor hun belangstelling) die heeft 
bijgedragen tot dit mooie kampioenschap. 
In het bijzonder Edith, voor de goede trainingen en tips en voor je komst in Best 
(samen met Jan Simon) en de fles bubbels ! 
De platte kar staat gereed en het teamfeest zal  volgen. 
We gaan ons vanaf nu voorbereiden en klaarmaken voor de 3e klasse in 2023 ! 
 


