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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

al veel eerder. Crosby:'Op de twaalfde verdweenmijn
afslagver het bosin. Ik had een onmogelijkeligging voor
een slagnaar de greenen moestmijn bal met een wedge
uit het hoge gras tussen bomen en onder takken door
slaan.' Crosby besloot tot een God-zegm4e-gqaplossing
in de wetenschapdat de schadenooit groter zou kunnen
zijn dan het verlies van de hole. Het schotdat hij produceerde betitelde hij later als 'a-sociaal'. 'Anderhalve
meter van de pin, gevolgddoor een birdieputt. Als zoiets
goedgaat dan kun je al bijna niet meer verliezen.'

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

zei
er eenkeervankomen',

Crosby na afloop. Dat het uitgerekend op Geijsteren
gebeurde,daarvan was hij niet uitgegaan.Ooit, in een
vorig golfleven,was CrosbyMatchplay Kampioen bij de
junioren. Nu, met favorietenals Guidovan derValk, titelverdedigerNiels Kraay of Hayo Bensdorpin het schema,
zaghet er niet hoopvoluit.'Maar matchplayis een raar
spelletje. Het kan alle kanten op', vertelt de geboren
Brit. Dat kan hij zich nog van die
juniortijd herinneren.
In Geijsterenging het voor hem
de goede kant op.'Ik had het
gevoeldat ik dezefinale zouwinnen.' Dat positieve gevoel hinderden Crosbyen Bensdorpechter niet een bijzonder spannende wedstrijd te laten zien.
Uiteindelijk viel de beslissingop
de negentiende hole - juist op
een moment dat de meestetoeschouwers zich meer zorgen
leken te maken of Nederlandde
kwartfinale in het EK voetbal
wel zou halen.
GOD. Z E G E N. DE .GR EE P
Voor de 29-jarige pro van de
WouwsePlantageviel de beslissing in de match tegen Bensdorp

Toch dichtte Hayo Bensdorpzich evenwel winstkansen
toe - ondankshet feit dat hij veel harder moest werken
om de zaak enigszinsbij elkaar te houden.Uiteindelijk
moestBensdorptoegevendat hij iets te veel fouten had
gemaakt tegen de steady spelendeCrosby.'Maar op de
veertiende dacht ik dat ik kon winnen. Simon sloegzijn
bal in het water,terwijl ik een birdie maakte'' Dan gaat
het voor Bensdorpweer mis op de vijftiende. Hij hersteld
zich nog knap met een eagle op zestien,maar kan geen
echtevoorsprongopbouwen.Briljante momentenworden
afgewisseldmet te veel fouten en op het eind, op de eer'
ste extra hole, werd de laatste fout hem fataal.
V E R B A ZIN G B U D E B OE R
En dan routinier Marjan de Boer.De vreugde om haar
eerstematchplaytitel won het uiteindelijk van de verbazing.'Dit was de titel die nog ontbrak. Ik ben heel tevre'
den, maar wat is het vreselijk, dezespelvorm.Ik heb me
somshelemaalgek laten maken en dat op mijn leeftijd!
Tochheb ik beter gespeelddan verwacht.'DeBoer speel'
de in ieder gevalgoedgenoegom haar tegenstandermet
2 up af te troeven.Vooralop de greensmoesttegenstander Rica Comstockhaar meerdereerkennen.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 spannendestrijd. Als je het spel als
strokeplay kunt spelen, kom je een heel eind. Ik probeerdedat,maarging 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
bestondweinigtwijfel.
'En daaromdie verbazing',legt De Boer uit. 'Ik heb me
ampermet mijn eigenspel beziggehouden.Dat bepaal'
de gevoelhad ik niet en ik weet uit het verleden dat als
ik niet het goedegevoelheb, dat het dan ook niks wordt'
Roland(haarvriend, red.) en ik haddeneen leuk week'
eindje geplanden ik zouwel zien hoe ver ik kwam.Nooit
gedachtdat ik de finale zou halen,laat staandat ik zou
winnen.'
E E N N OG MOOIE R TOE R N OOI
Terwijl de spelers er een lange werkdag van maakten,
keek een tevreden Frank Kirsten, voorzitter van PGA
Holland, al uit naar volgendjaar. Met een nieuwe formu'
le moet de kwaliteit van het toernooi nog verder stijgen.
Kirsten: 'Ook de beste Nederlandse amateurs zullen
gaanparticiperenin dit matchplaykampioenschapzodat
het volgendjaar een NationaalOpenis. JeroenStevens,
Topgolf & Wedstrijden NGR is akkoord dus gaan we nu
samenmet de NGF de plannenverderuitwerken.Op die
manier wordt dit toernooi nog interessanter.'
Niet alleen is het NK Matchplayvoor profs met alweerde
zestiende editie een van de trouwste partners van de
PGA Holland, de organisatievindt 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 gezelligedrukte. Ook Golfclub
Geijsterenzelf heeft een groot aandeelin het succesvan
dit toernooi.
'Als je hier aankomt dan ademt alles een professionele
sfeer uit. Je proeft de kwaliteit van de Europesetour',
De Boer.'Hetis dezelfdesfeer die
zegt ex-tourspeelster
rond een toernooi hangt. De baan ligt er schitterendbij
en alles is prachtig verzorgd.En ja, ik had weer evenhet
gevoelvan vroeger,'bekentDe Boereen beetjeweemoedig,'je kunt hier gewoonniet wegblijven.'
Een opmerkingmet een dieperebetekenis,want door de
uitermate ongelukkige planning viel het KLM Ladies
Open samen met dit matchplay kampioenschap.Zelf
vindt De Boerdat ze op zo'nOpenniks meerheeft te zoeken. De beslissingover een leven zonder professioneel
Deste
toernooigolfheeft zij enigetijd geledengenomen.
verbaasder was De Boer dat ze uitgerekend Rica
Comstockvan haar derde overwinningop rij kon afhou(
den.

