
Spannend clubkampionschap strokeplay 
 
Afgelopen weekend op 4 en 5 juli 2020 werd het clubkampioenschap strokeplay 
gespeeld onder uitdagende omstandigheden. Het was een spannende strijd van 
begin tot het eind, met bij de heren nieuwe namen op het leaderbord.  Van de 30 
deelnemende mannen waren het Jasper Peels (76), Stijn Swinkels (76), Joep van 
der Heiden (77) en Nik Walther (79) die zaterdag de toon zetten. 
  

 
 
Het weer op zondag was nog uitdagender door de harde wind. Dit was terug te zien 
in de scores, met ’slechts’ twee rondes onder de 80 in de ochtend (neergezet door 
Jasper Peels en Mark Bergmans).  
In de middag trok de wind verder aan en niemand wist onder de 80 te eindigen. 
 
 De prijsuitreiking werd gedaan door Wim Huijs, onze penningmeester, samen met 
medebestuurslid Désirée Driessen. Hij bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan 
dit zeer geslaagde weekend.   
 

 
Uiteindelijk kon Jasper Peels zijn voorsprong vasthouden om met drie slagen 

voorsprong op Stijn Swinkels te eindigen. 



 

  
 Nik Walther, viervoudig clubkampioen strokeplay, eindigde als derde. 
 
 
Bij de vrouwen helaas slechts 8 deelnemers, met Mak Ponjee als leider na de eerste 
dag.  

. 

 
Nussaba Boontung zette op zondagochtend de druk op Mak met een ronde van 83. 
Dit niveau wist zij ’s-middags als enige vast te houden en werd zodoende met ruime 
voorsprong voor de vierde keer clubkampioen. 

 
 

  

Mak Ponjee en Noor van Bommel eindigden als 2e resp. 3e.  



 
Het was een prachtig kampioenschap op een uitstekend geprepareerde baan (met 
dank aan Peter, Floris en Geert en ons leger van baanvrijwilligers).  
 
Ook goed om te zien dat een aantal spelers uit het Golfton-programma (Bram, Liam, 
Jasper, Jonathan) meededen en we gaan de komende jaren ongetwijfeld nog van 
deze mannen horen. Jammer alleen dat er geen nieuwe aanwas is bij de vrouwen. 
Het zou mooi zijn als de vernieuwing die we zien bij de mannen ook bij de vrouwen 
gaat komen. 
                                  
Jasper Peels gaf in zijn overwinningsspeech aan dat hij bewust heeft gekozen voor 
De Tongelreep vanwege het gezellige clubleven. Ook over de staat van de baan was 
hij zeer te spreken. Daarmee vatte hij samen waar het uiteindelijk om gaat. 
 

 
V.l.n.r.:  Nussaba Boontung, Stijn Swinkels, Mak Ponjee, Noor van Bommel, Jasper Peels en  Nik Walther 

 


