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NNG&CC wint
derby tegen
De Semslanden
In de hoofdklasse vrouwen heeft
De Noord-Nederlandse Golf &
Country Club (NNG&CC) uit Glimmen een harde tik uitgedeeld aan
De Semslanden uit Gasselte.
Het team van captain Willemijn
Schonewille zegevierde in de noordelijke tweestrijd eenvoudig met
16-2.
Na de foursomes leidde de NoordNederlandse al met 6-0. In de singles
leed alleen Chantal Paassen een nederlaag. Zij verloor met 5/4 van Nisha van der Meer. Marit Harryvan
won met 2/1 van Karin Jansen, Marloes van den Brink met 4/2 van Lianne Jansen, Annemieke van de Koppel met 7/5 van Linda de Rijke, Martien Schipper met 7/6 van Heleen
Groote en Willemijn Schonewille
met 5/4 van Joletta Ottens.
,,Wij zijn na twee wedstrijdronden
nog ongeslagen en gaan vrolijk verder’’, liet Schonewille weten. De
vrouwen van de Noord-Nederlandse
wonnen eerder met 10-8 van Princenbosch. Voor promovendus De
Semslanden was het de derde nederlaag op rij. ,,De Noord-Nederlandse
heeft een goed team’’, stelde Karin
Jansen vast. ,,Ik denk dat ze tegen
ons nog niet eens op hun best waren.’’
Bij de mannen gaat het crescendo
met De Gelpenberg. De promovendus uit Aalden won na een bloedstollende partij met 11-7 van De Pan.
Vier van de zes singles werden beslist op de achttiende hole. Kevin
Reints, Mart Karsenbarg, Floris Vrolijk en Stefan Trip wonnen hun single, Alex van Gelderen en Marco
Rook gingen onderuit.
Na de foursomes was de wedstrijd
nog in evenwicht. ,,Het gaat fantastisch. We presteren boven verwachting’’, reageerde teamcaptain Van
Gelderen.
De mannen van de Noord-Nederlandse konden het ook tegen de Rosendaelsche niet bolwerken. Na eerdere nederlagen tegen De Gelpenberg en De Hoge Kleij stonden zij zaterdag tegen De Rosendaelsche
eveneens met lege handen, 15-3.
Maurits Jan Oosterhof won als enige
zijn single. Maurits Noorda speelde
gelijk. ,,Ik denk dat wij als team niet
sterk genoeg zijn’’, oordeelde teamcaptain Noorda, die aangaf te vrezen
voor degradatie. ,,Ik ben niet positief.’’

