
Verslag van de finale dag van de donderdagavond opstap. 

Op vrijdag 13 september hebben wij de finale gespeeld van de donderdagavond opstap op de 

Twentsche Golfclub in Delden. Het was prachtig weer en 18 deelnemers( 6 of meer Qualifying kaarten) 

gingen de strijd aan. Het hele seizoen hadden ze hun uiterste best gedaan om zo hoog mogelijk in het 

klassement te eindigen.  

Een duidelijke winnaar was vooraf niet aan te wijzen. Immers, als je op de finaledag een goede score 

weet te behalen, kan je zo maar winnaar worden, al sta je op dat moment in het klassement 

halverwege!!  Wij zijn gestart om 12.15 in flights van 3 personen. Er was duidelijk sprake van enige 

spanning, aangezien direct een aantal ballen het bos opzocht…… 

Deze laatste speeldag spelen we altijd de meest spannende  wedstrijd(en) , de dagprijs, maar nog 

belangrijker: het eindklassement. Immers, de score op de laatste dag weegt net zo zwaar als het 

gemiddelde van de 6 beste qualifying kaarten op Driene. 

Joop de Jong heeft de dagprijs gewonnen dankzij zijn pas aangeschafte driver, een tweede “Hansje” van 

zijn concurrent. Dit tweede “Hansje” leverde Joop wel een klein emmertje nieuwe ballen op. In zijn 

speech deelde Joop ons mee dat een eerste plaats in het algemeen klassement voor hem niet meer in 

beeld was en hij daarom ging voor de dagprijs. Gelukt Joop. Grote klasse.  

Het eindklassement 

Hier ging het natuurlijk uiteindelijk om. Het was een zeer spannende finale, met vele kanshebbers. Op 

deze prachtige baan was nog van alles mogelijk. Ongetwijfeld hebben de zenuwen menigeen parten 

gespeeld. Een blik op de uitslag van deze finale maakt dit wel duidelijk. Een aantal slagen extra t.o.v 

onze eigen baan was kennelijk voor de meesten niet voldoende. 

Uiteindelijk bleek achteraf dat o.a. op de laatste hole twee kanshebbers gelijk stonden. Herman Dwars 

t.o.v. Gerard Siemerink. Het verschil in het klassement was slechts een punt. Als Herman twee punten 

meer wist te scoren op deze dag kon hij zomaar winnaar worden. Ze stonden op hole 17 gelijk-allebei 31 

punten. Dus hole 18 MOEST het gebeuren. Op deze par 5 sloeg Herman vanuit een moeilijke positie zijn 

bal in de waterhindernis…en verliet de hole met een score van slechts 1 punt, terwijl Gerard 2 punten 

wist te scoren. Ivo de Boer wist zijn achterstand op Herman Dwars van slechts 0,2 punten niet goed te 

maken, ondanks zijn zomer training in Schotland. Hij werd derde in het algemeen klassement met 

slechts één tiende punt minder dan Herman Dwars die tweede werd. 

Gerard Siemerink heeft opnieuw de prachtige beker gewonnen. Een terechte winnaar, met constant 

spel over het hele seizoen. Maar dat hoort ook bij een lage handicap. Gerard proficiat!. 

Jos Rosens is winnaar geworden van het birdie-klassement met 11 birdies!! Jos heeft het hele seizoen in 

de top 3 gestaan, maar op de Twentsche wilde het even niet lukken…. 

Uit de vele positieve reacties van de deelnemers kunnen wij als commissie opmaken dat het een 

geslaagd seizoen is geweest. De opkomst was groot, niet alleen op de slotdag, maar ook op de vele 

donderdagavonden, met vele nieuwe gezichten. Ook op deze slotdag was het enthousiasme groot. Een 

finale op een prachtige baan, fantastisch weer, en als afsluiting een meer dan voortreffelijk diner!! 

Een totale prijs-kwaliteitverhouding om U tegen te zeggen!!! Hulde aan de Twentsche en Jan Braakhuis 

en zijn team. 

Iedereen die dit jaar een of meerdere keren heeft meegespeeld, bedankt voor het meespelen en graag 

tot volgend jaar. 

De commissie 

 


