
Verslag van de Clubkampioenschappen Matchplay 2022 
Wat een prachtig en verrassend en spannend weekend hebben we gehad. Maar hoe begon 
het: 

De start van het Matchplay kampioenschap was op 1 april 2021. Totaal hadden zich 63 deelnemers 
ingeschreven voor deze wedstrijd, 46 heren en 17 dames. Dit jaar hadden we gekozen het net even 
iets anders te doen dan vorig jaar. De knock out ronde bij de heren is dit jaar door het geringe aantal 
inschrijvingen komen te vervallen. Bij de heren 8 poules en bij de dames 4 poules. Iedereen werd 
ingedeeld in poules van 4/5 of 6 spelers. De beste 2 spelers per poule gingen door naar de volgende 
ronde, voor de dames was dit meteen de kwartfinale, bij de heren plaatsen de beste 2 per poule zich  
voor de achtste finale.  

Op zaterdag 3 september was het dan zover, de start van het finale weekend! Het wedstrijdschema is 
te vinden in E-Golf en het verloop hiervan (kijken onder wedstrijden en schema aanklikken).               
De Dames speelden zaterdag maar een wedstrijd, terwijl de Heren twee keer in het veld ten strijde 
trokken. De baan lag er weer goed bij, met dank aan de greenkeepers die hiervoor gezorgd hadden.  

Bij de Dames was top favoriet Sanne weer aardig op dreef, zowel de kwart- als de halve finale kwam 
ze makkelijk door. In de finale had ze het toch moeilijker, mede ook door het warme weer. Maar op 
hole 16 was het dan zover dat Annemarie haar mocht feliciteren. Voor Sanne de eerste keer dat ze 
matchplay kampioen is geworden. 

Bij de heren was het heel verrassend. De top favorieten sneuvelden al snel in de achtste en 
kwartfinale. Zaterdag avond was al duidelijk dat er een heel nieuw podium zou komen. Topfavoriet 
Clint speelde nagenoeg foutloos en als het dan een keer mis ging had hij geluk dat een bal van out of 
bounds weer terug de baan in stuiterde. De finale tussen Clint en Frank bleef spannend. Hoewel Clint 
voor lag, mocht ik mee kijken hoe Frank een Eagel sloeg op 14 en weer dichter bij kwam. Clint 
pareerde op 15 met een Birdy en de afstand was weer hersteld. Ook hier werd op hole 16 de 
wedstrijd beslist in het voordeel van Clint. 

Tijdens de finale werd er een support wedstrijd gespeeld door 8 deelnemers. Deze waren gelokt met 
een gratis consumptie en wat bitterballen. Omdat de meeste toch de start van de formule 1 mee 
wilden maken werd een korte drinkpauze ingelast. Hierna zij nog enkele holes gespeeld en vlug naar 
het terras om  de finalisten op te wachten die gezamenlijk hole 18 hebben uitgespeeld. Hierna volgde 
de prijsuitreiking. Er was nog een korte maar gezellige nazit.  

Supportwedstrijd werd gewonnen door Jan Driessen 

Met dank aan het management van de baan dat wij dit weekend zoveel ruimte kregen om deze 
wedstrijd te spelen. Alle spelers van dit weekend waren hier lovend over. Helaas was Marcel van 
Beurden ziek en kon niet bij de prijsuitreiking zijn, Marcel beterschap. 

 

Was getekend, Marcel van Beurden en Rein Thijssen, wedstrijdleiding. 

 

 

 



Uitslag Matchplay Kampioenschap Dames   

  

Eerste plaats: Sanne Gijsbers    

Tweede plaats: Anne-Marie van den Hurk  

Derde plaats: Karen Strijbosch  

 

Uitslag Matchplay Kampioenschap Heren 

 
Eerste plaats: Clint Coppers  

Tweede plaats:  Frank Han 

Derde plaats: Tim Spijksma 


