
Laatst dag van de competitie 

Het wordt een spannende dag. We kunnen kampioen worden. Daarvoor hebben we 
genoeg aan een gelijkspel tegen het team van de Oosterhoutse. Maar winnen zou 
nog leuker en overtuigender zijn. 

Dat betekent minimaal 9 wedstrijdpunten binnenhalen. 

We bereiden ons optimaal voor; er wordt met alle macht gewerkt aan een gezond lijf. 
De een wat meer dan de ander! De local rules worden door Anne-Marie gedeeld. We 
gaan met zijn allen voorspelen. 

Dan wordt het zondagochtend. We worden om 9.00 uur op de golfbaan in Weert 
verwacht. De dames van Crossmoor ontvangen alle teams hartelijk.  

Het weer is wederom prachtig. We hebben deze competitie alleen maar goede 
weersomstandigheden gehad.  

We gaan inslaan en dan richting hole 1. We verzamelen ons en de tweetallen van de 
Swinkelsche en de Oosterhoutse vertrekken op volgorde van sterkte. 

Er zijn maximaal 6 punten te winnen als we alle dubbels winnen. Dat lukt bijna, met 5 
wedstrijdpunten hebben we al een prima resultaat behaald. 

Er wordt een lekkere lunch uitgeserveerd.  

Voor onze jarige Sanne wordt enthousiast gehad gezongen. En bij een verjaardag 
horen cadeaus. Ze wordt er verlegen van.  

De singels starten vanaf 13.30 uur. De volgorde is: Sanne, Anne-Marie, Vicky, Karen, 
Sandy en Elmie. Het is best spannend, ook hier heeft de een er meer last van dan de 
ander. 

In de baan heb je geen weet van hoe de stand bij de andere partijen is. Dat vind ik 
prima, je concentreren op je eigen spel is het belangrijkste. 

Vicky komt als laatste binnen. We hebben dan al 4 wedstrijdpunten en durven niet te 
geloven dat we kampioen zijn. Maar als Vicky wint en 2 punten scoort is het 
overduidelijk. WE ZIJN KAMPIOEN! 

Er is champagne en we vieren feest. 

Het mooie is dat  het herenteam van de Swinkelsche ook op Crossmoor is. En jawel 
OOK KAMPIOEN wordt. Gefeliciteerd heren! 

Het kampioenschap betekent promotie naar de hoofdklasse. Wat dat gaat brengen 
gaan we volgende jaar zien. 

We hebben een geweldige mooie en sportieve competitie gehad. Een topteam met 
een super captain. Anne-Marie hartelijk dank voor het werk dat je gedaan hebt voor 
ons. Met Sanne als rechterhand steeds bereid om te ondersteunen. Dank! 

 

 


