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Vrouwen NNG&CC
denderen door
GLIMMEN Het eerste vrouwenteam van de Noord-Nederlandse
Golf & Country Club (NNG&CC)
uit Glimmen heeft ook haar derde competitiewedstrijd gewonnen.

Op de Noordwijkse kreeg de
Wouwse Plantage geen schijn van
kans: 16-2.,,We zijn goed op weg
naar de kruisfinales’’, stelde
teamcaptain Willemijn Schonewille vast. Ze gaf aan ‘onwijs veel’
vertrouwen te hebben in haar
team. ,,Zelf had ik een wat mindere dag, al heb ik me ‘s middags wel
herpakt.’’
Zaterdagochtend verloor Schonewille samen met Annemieke
van de Koppel haar foursomepartij, maar daar bleef het verder bij.
In de singles waren behalve Schonewille, ook Annemieke van de
Koppel, Marit Harryvan, Marloes
van den Brink, Chantal Paassen
en Martien Schipper succesvol.
Schipper won met 6/4 en sloot af
met een eagle.
De vrouwen van De Semslanden verloren voor de derde keer
op rij, nu met 15-3 van de Koninklijke Haagsche. Degradatie dreigt
voor de promovendus uit Gasselte. De zusjes Karin en Lianne Jansen zorgden voor de punten. In

de foursomes speelden zij gelijk
tegen het duo Myrte Eikenaar/
Danique Stokmans en in de singles rekende Karin Jansen af met
Eikenaar. Nisha van der Meer,
Linda de Rijke, Alinka Spijkers en
Tjitske van der Wal stonden met
lege handen.
De mannen van de Noord-Nederlandse zijn eveneens nog
maar met een dun draadje aan de
hoofdklasse verbonden. Zij zijn
bezig aan een teleurstellend seizoen en verloren ook hun vierde
wedstrijd, met 14-4 van Houtrak.
Maurits Noorda en Walt van der
Kolk wonnen hun foursome. In
de singles speelden Job Schoenmaker en Leon Broenink gelijk.
Noorda, Van der Kolk, Lars van
Zalen en Maurits Jan Oosterhof
verloren.
De Gelpenberg uit Aalden verloor eveneens met 14-4, van koploper de Rosendaelsche. In de
foursomes zorgde het koppel Kevin Reints/Stefan Trip voor de
punten, in de singles Mart Karsenbarg. Reints, Trip, Alex van
Gelderen, Marco Rook en Floris
Vrolijk gingen onderuit. ,,De tegenstander was te sterk. Wij zijn
niet eens in de buurt van een
overwinning geweest’’, liet teamcaptain Van Gelderen weten.

