Spektakel op Spaarnwoude
Local hero Ronald Stokman wint de shoot-out
Onder een grote publieke belangstelling werd zondagmiddag de traditionele shootout gespeeld. Dit jaar voor het eerst volgens een nieuw en verbeterd recept dat
eigenlijk vorig jaar al in gebruik had moeten worden genomen. Niet de gebruikelijke
zes maar negen pro's starten op hole 1 voor een spektaculaire tocht langs holes 2,
4, 5, 11, C-hole 8, hole 17 en hole 18.

De pro's op de eerste tee, staand vlnr Marjan de Boer, John Boerdonk,
wedstrijdleider Roel Faile, John Woof, Mark Reynolds en Ronald Stokman, zittend
Stuart Mathie, Marcella Neggers, Ruben Wechelaar en Tjeerd Staal.
De titanenstrijd werd vooraf gegaan door een discussie over een vraag die we
allemaal kennen maar waar ik nog nooit een bevredigend antwoord op gekregen
heb: is het eerlijk als de dames van dezelfde tee's spelen als de heren? De pro
wedstrijd over 27 holes had een apart klassement voor dames en heren, dus daar
speelde het probleem niet. Bij de shoot out was door de wedstrijdleiding al een
"gemengde tee" bedacht om het meespelen van een young pro (Tjeerd Staal) en
twee dames te faciliteren. Met name Marjan de Boer kwam op voor haar rechten,
kreeg geen gelijk maar leverde vervolgens een fantastische prestatie door pas op
de één na laatste hole in een shoot-out (een bunkershot) te verliezen van John
Woof. Ondertussen stal ze met een aantal schitterende birdies de harten van het
publiek.

Enige honderden toeschouwers volgden de pro's langs de acht holes

Marjan de Boer op de eerste tee, Voorzitter Jan Middeldorp wist zich de hele ronde
verzekerd van het commentaar van een expert, John Woof met een prachtige chip
naast hole 4, Ronald Stokman en John Boerdonk met hun openingsdrive.

Ronalds drive eindigde op hole 2, zijn schitterende ijzer 9 was iets te kort en de up
and down mislukte net waardoor hij net als twee collega's een bogey maakte en in
de shoot-out terechtkwam

De shoot-out op hole 1: de chip van Marcella Neggers bleef het verste van de pin
waardoor ze op deze hole afviel
Tjeerd Dijkstra miste zijn drive op hole 2 en viel daardoor af. Mark Reynolds en
Stuart Mathie maakten hier birdie, waarbij met name de tweede slag van Reynolds,
een ijzer 3 of 4 tot op een meter of vijf van de pin (rechts achter) fantastisch was.

Op hole 4 was showman en publiekslieveling Ruben Wechelaar de klos. Hij miste
de fairway, sloeg zijn bal te hard uit het bos aan de andere kant de baan uit, moest
opleggen, miste de green en maakte zodoende een dubbel bogey. Hole 5 werd
gespeeld van de damestee. Alle deelnemers, inclusief Marjan de Boer sneden de
hoek af maar alleen Mark Reynolds vond met zijn eerste slag de green. John
Boerdonk had de minst gunstige ligging, onder een struik vandaan hakte hij zijn bal
door de green heen hetgeen hem een bogey opleverde.
Op hole 11 gebeurde iets dat weiningen verwacht hadden: Mark Reynolds miste
een kort puttje en zijn bogey was de enige op deze hole. Met de aftocht van deze
ijzersterke en ervaren wedstrijdspeler diende zich een heel bijzonder einde aan:
Zou Ronald als thuispro de shoot-out kunnen winnen? Op C8 was het antwoord
nog ja. Hier verloor de wedstrijd Stuart Mathie die gelijk eindigde met Ronald
Stokman en Marjan de Boer maar bij de daarop volgende shoot-out de green miste.
Op naar hole 17, waar John Woof en alweer Marjan de Boer een tiebreaker
moesten spelen. Hier vond Marjan de Boer haar Waterloo, onder een donderend
applaus nam ze afscheid van "haar" publiek.
Op hole 18 was de spanning te snijden. John Woof krulde zijn bal de F-holes op,
legde op maar had na een prachtige approach een hele maakbare birdie putt.
Ronald sloeg een spijker midden fairway en ging met zijn tweede slag met een
houten 3 voor de green. Die miste hij rechts en ondanks een fantastische chip hield
hij een lange putt over voor birdie. Enige honderden toeschouwers zagen hem
vervolgens in een doodse stilte die putt uitholen. Het gejuich dat opklonk moet in
Amsterdam te horen zijn geweest. John Woof holede kalm zijn birdie en referee
Roel Falie wees beide spelers de plek voor de allesbeslissende shoot-out: rechts
van de green, boven de bunker. John Woof maakt een goede chip die iets te ver
doorrolt, Ronald getuigt over stalen zenuwen te beschikken en slaat zijn bal er
meer dan een meter binnen. Een fantastische overwinning!

De nummers twee en drie van de shoot out, John Woof en Marjan de Boer
applaudiseren voor winnaar Ronald Stokman

Alle deelnemers en voorzitter Jan Middeldorp luisteren naar de speech van de
overwinnaar

Eindelijk had ze hem even voor zich alleen, maar ook hier zitten
de paparazzi: Ronald Stokman samen met zijn vriendin aan het diner na de
prijsuitreiking.

