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De ban gebroken
Voor Simon Crosby was het er nog

nooit van gekomen, maar nu heeft

hij - na uitstekende resultaten in het

voorseizoen - de ban eindeliik

gebroken. Crosby is de nieuwe

Matchplay Kampioen voor professio'

nals. Ook bij de dames was de win'

naal, een yerrassing, want routinier

Marjan de Boer had de hooP al lang

opgegeven, maar wist overtuigend

de winst naar zich toe te trekken oP

Golf & Country Club Geiisteren.

tHet 
mOest er een keer van komen', zei

Crosby na afloop. Dat het uitgerekend op Geijsteren
gebeurde, daarvan was hij niet uitgegaan. Ooit, in een

vorig golfleven, was Crosby Matchplay Kampioen bij de
junioren. Nu, met favorieten als Guido van derValk, titel-

verdediger Niels Kraay of Hayo Bensdorp in het schema,

zaghet er niet hoopvol uit.'Maar matchplay is een raar

spelletje. Het kan alle kanten op', vertelt de geboren

Brit. Dat kan hij zich nog van die
juniortijd herinneren.
In Geijsteren ging het voor hem

de goede kant op.'Ik had het
gevoel dat ik deze finale zou win-
nen.' Dat positieve gevoel hin-
derden Crosby en Bensdorp ech-
ter niet een bijzonder spannen-
de wedstrijd te laten zien.
Uiteindelijk viel de beslissing op
de negentiende hole - juist op
een moment dat de meeste toe-
schouwers zich meer zorgen
leken te maken of Nederland de
kwartfinale in het EK voetbal
wel zou halen.

GOD.ZEGEN.DE.GREEP
Voor de 29-jarige pro van de
Wouwse Plantage viel de beslis-
sing in de match tegen Bensdorp

al veel eerder. Crosby:'Op de twaalfde verdween mijn
afslag ver het bos in. Ik had een onmogelijke ligging voor

een slag naar de green en moest mijn bal met een wedge

uit het hoge gras tussen bomen en onder takken door

slaan.' Crosby besloot tot een God-zegm4e-gqaplossing
in de wetenschap dat de schade nooit groter zou kunnen

zijn dan het verlies van de hole. Het schot dat hij produ-

ceerde betitelde hij later als 'a-sociaal'. 'Anderhalve
meter van de pin, gevolgd door een birdieputt. Als zoiets
goed gaat dan kun je al bijna niet meer verliezen.'

Toch dichtte Hayo Bensdorp zich evenwel winstkansen

toe - ondanks het feit dat hij veel harder moest werken

om de zaak enigszins bij elkaar te houden. Uiteindelijk
moest Bensdorp toegeven dat hij iets te veel fouten had
gemaakt tegen de steady spelende Crosby.'Maar op de

veertiende dacht ik dat ik kon winnen. Simon sloeg zijn

bal in het water, terwijl ik een birdie maakte'' Dan gaat

het voor Bensdorp weer mis op de vijftiende. Hij hersteld

zich nog knap met een eagle op zestien, maar kan geen

echte voorsprong opbouwen. Briljante momenten worden

afgewisseld met te veel fouten en op het eind, op de eer'

ste extra hole, werd de laatste fout hem fataal.

VERBAZING BU DE BOER
En dan routinier Marjan de Boer. De vreugde om haar

eerste matchplay titel won het uiteindelijk van de verba-

zing.'Dit was de titel die nog ontbrak. Ik ben heel tevre'

den, maar wat is het vreselijk, deze spelvorm. Ik heb me

soms helemaal gek laten maken en dat op mijn leeftijd!

Toch heb ik beter gespeeld dan verwacht.'De Boer speel'

de in ieder geval goed genoeg om haar tegenstander met

2 up af te troeven.Vooral op de greens moest tegenstan-

der Rica Comstock haar meerdere erkennen. Hoewel de D
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voorsprong van de 4?-iatige teachingpro van Rheine

Mesum (Duitsland) nooit meer dan twee slagen werd'

was het toch een spannende strijd. Als je het spel als

strokeplay kunt spelen, kom je een heel eind. Ik pro-

beerde dat, maar ging toch af en toe de fout in. Dan lette

ik te zeer op het spel van Rica in plaats van gewoon

tegen de baan te spelen', aldus De Boer. En ook al ging

de confrontatie over de volle lengte van achttien holes,

dat Marjan de Boer de winnaar zou zijn, daarover

bestond weinig twijfel.

'En daarom die verbazing', legt De Boer uit. 'Ik heb me

amper met mijn eigen spel bezig gehouden. Dat bepaal'

de gevoel had ik niet en ik weet uit het verleden dat als

ik niet het goede gevoel heb, dat het dan ook niks wordt'

Roland (haar vriend, red.) en ik hadden een leuk week'

eindje gepland en ik zou wel zien hoe ver ik kwam. Nooit

gedacht dat ik de finale zou halen, laat staan dat ik zou

winnen.'

EEN NOG MOOIER TOERNOOI
Terwijl de spelers er een lange werkdag van maakten,

keek een tevreden Frank Kirsten, voorzitter van PGA

Holland, al uit naar volgend jaar. Met een nieuwe formu'

le moet de kwaliteit van het toernooi nog verder stijgen.

Kirsten: 'Ook de beste Nederlandse amateurs zullen

gaan participeren in dit matchplay kampioenschap zodat

het volgend jaar een Nationaal Open is. Jeroen Stevens,

Topgolf & Wedstrijden NGR is akkoord dus gaan we nu

samen met de NGF de plannen verder uitwerken. Op die

manier wordt dit toernooi nog interessanter.'

Niet alleen is het NK Matchplay voor profs met alweer de

zestiende editie een van de trouwste partners van de

PGA Holland, de organisatie vindt ook telkens weer

nieuwe wegen om zo'n slotdag aantrekkelijk te maken.

Met een groot pro'am, een shoot'out met bekende

Nederlanders, een défilé van klassieke auto's en een

puttwedstrijd kent zo'n finaledag een lijvig programma

dat garant staat voor een gezellige drukte. Ook Golfclub

Geijsteren zelf heeft een groot aandeel in het succes van

dit toernooi.

'Als je hier aankomt dan ademt alles een professionele

sfeer uit. Je proeft de kwaliteit van de Europese tour',

zegt ex-tourspeelster De Boer.'Het is dezelfde sfeer die

rond een toernooi hangt. De baan ligt er schitterend bij

en alles is prachtig verzorgd. En ja, ik had weer even het

gevoel van vroeger,'bekent De Boer een beetje weemoe-

dig,'je kunt hier gewoon niet wegblijven.'

Een opmerking met een diepere betekenis, want door de

uitermate ongelukkige planning viel het KLM Ladies

Open samen met dit matchplay kampioenschap. Zelf

vindt De Boer dat ze op zo'n Open niks meer heeft te zoe-

ken. De beslissing over een leven zonder professioneel

toernooigolf heeft zij enige tijd geleden genomen. Des te

verbaasder was De Boer dat ze uitgerekend Rica

Comstock van haar derde overwinning op rij kon afhou-

den. (


