
Swinkelsche heren 1 verzaakt koppositie te 
pakken. 
 
Zondag 24 april mochten Frank Han, Jeremy York, Junghoon Ok, Maurice Kolen, 
Koen Dekkers en Wilbert Heijblom spelen tegen de heren van Crossmoor.  
 
Het gras van deze wedstrijd was van Haviksoord. Het weer was prachtig, de greens 
snel. De opdracht van vandaag was winnen. Dat is niet gelukt. 
 
In de ochtend speelden Frank en Jeremy weer samen. Die gouden combinatie bleek 
weer goed voor de eerste twee punten van de dag.  
 
Maurice en Junghoon waren als tweede koppel niet sterk genoeg om punten te 
scoren, ondanks de ervaring van Maurice als oud-lid. Haviksoord is een baan met 
heel veel bomen en hele smalle fairways. Daar laten we het bij. 
 
Ook Koen en Wilbert hadden moeite met hun tegenstanders. Voor de ronde was de 
warming up wat lastig vanwege jeugdlessen, een andere wedstrijddag van een 
andere divisie en de beperkte ruimte waarop geoefend kan worden in Leende. Daar 
mogen we in Someren heel blij mee zijn.  
 
Bij de kroketten was de stand 4-2 voor Crossmoor. De doelstelling werd bijgesteld 
naar niet verliezen. 
 
In de middagronde waren we beter op tik. Frank won met 4-up en bracht de stand 
naar 4-4. Maurice won moeizaam door een meter putt te holen op de 18e green. Dat 
bracht de stand naar 6-4 in ons voordeel. Jeremy vond de fairways maar had teveel 
last van het korte spel. Hij verloor zijn pot op de 18e green. 
 
De stand werd 6-6 en het werd druk bij de 18e green. Iedereen bleef kijken en 
nieuwe binnenkomers werden overgehaald bier te halen in het clubhuis voor de 
kijkers. 
 
De groeiende groep kijkers kon vanaf de 18e green zien hoe Junghoon en zijn 
tegenstander op 17 elkaar een hand gaven. We stonden weer voor. 8-6. Winst 
binnen bereik. 
 
Dat zagen we tien minuten later weer gebeuren, maar nu in het voordeel van 
Crossmoor. Koen verloor op 17 zijn pot. Nou werd het echt spannend. 8-8. 
 
Weer tien minuten later konden we zien hoe Wilbert en zijn tegenstander tot aan het 
gaatje gingen op de 17e green, prachtig te zien vanaf de 18e green, over het water. 
 
De tegenstander van Wilbert duwde een heel kort puttje langs de hole. De wedstrijd 
was nog live op 18 en de eindstand dus ook. We wisten niet wat het stond tussen die 
twee. Achteraf bleek de gemiste putt van Crossmoor voor de winst te zijn. 
 



Wilbert kwam dus met 1 down op de 18e teebox aan. Zijn tegenstander had nog erg 
veel last van zijn gemiste puttje voor de winst, zo speculeerden wij vrijuit, want zijn 
afslag kwam in het water terecht.  
 
Wilbert hield het hoofd koel en sloeg een goede drive naar de overkant. Zijn 
tegenstander sloeg ook zijn tweede bal in het water en zelfs zijn derde bal leek even 
in het water te gaan.  
 
Wilbert werkte als antwoord een goede ijzerslag richting green en kwam net iets te 
kort om er een makkelijke par van te maken. Zijn tegenstander was weliswaar net 
over het water met zijn derde bal, maar wist deze toch weer in het water te werken. 
Zijn vierde bal vond de green wel. 
 
Wilbert hield wederom het hoofd koel en chipte de bal de lastige 18e green op. Toen 
deze op het korte gras bleef liggen binnen 6-putt radius, besloot Crossmoor de hand 
te schudden en de eindstand te bepalen op 9-9. 
 
Lastige uitslag. Mochten we gewonnen hebben van Crossmoor, dan hadden we 
voordeel op onderling resultaat en hadden we nog ergens een pot mogen verliezen.  
 
Nu, met een wedstrijd minder gespeeld, hebben we het nog steeds in eigen hand. Na 
de 15-3 zege op de stippelberg staan we voor op behaalde punten. 
 
De laatste twee tegenstanders zijn Stippelberg en Gulbergen. Op papier hebben we 
tegenover hen het meeste voordeel. Maar bij matchplay kan het balletje raar rollen. 
 
Volgende week mogen we spelen op Gulbergen. Tegen stippelberg. Dan komt Hein 
van den Einden met ons meespelen als gastspeler. We missen die dag wel wat 
goede basisspelers, dus we moeten aan de bak.  
 


