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De jaarlijkse TopAm wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20
oktober. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Binnenkort starten we al weer met de voorbereidingen op het nieuwe (competitie) seizoen. Achter
de schermen wordt druk gewerkt aan de opzet van het nieuwe trainingsprogramma. Dit om ook
volgend jaar weer minstens zulke mooie prestaties neer te zetten.
Zaterdag 20 oktober sluiten we als spelers van Topgolf het seizoen af samen met onze gewaardeerde
Vrienden van Topgolf & sponsoren. Op deze leuke dag worden de vrienden en sponsoren samen in
een flight ingedeeld met een van onze toppers. Na afloop is er ook dit jaar weer een gezellige borrel
met een hapje voorzien. Meer informatie over deze dag volgt binnenkort!

Aansprekende (inter)nationale prestaties van onze Topgolf spelers
& speelsters!
Het seizoen is al weer een heel eind op weg, maar een overzichtje van de prestaties van enkele van
onze toppers mag natuurlijk niet ontbreken!
In de Voorjaarswedstrijd op een stormachtig Kennemer werd Felix van Dijk 6e bij de Heren en Anouk
Sohier 7e bij de dames.
Op het NK strokeplay t/m 18 jaar, gespeeld op de Dommel werd Felix van Dijk keurig 2e met 2 slagen
achterstand op de winnaar Kiet van der Weele. Met score van 67, 72 & 66 bleef Felix 5 onder par! Bij
de meisjes wist Julika van Leijsen in haar eerste optreden de cut te halen en ze werd uiteindelijk 16e !

Op het NK t/m 21 (Trompbeker, Noord Nederlandse) was er een 4e plek weggelegd voor Anouk en
een 15e plek voor Daphne van Houten.
Op het NK Strokeplay op de Gelpenberg was er een verdienstelijke 13e plek voor Rilan van Opstal.
Met scores 73-71-79-73 deed hij de eerste 2 ronden nog volop bovenin mee. Bij de dames was er
voor Anouk een 8e plek met scores 78-73-77-75.
Bij het Nationaal Open Matchplay op Geysteren was er voor Felix van Dijk een plek bij de laatste 16
weggelegd.
Eind juni was er dan de prestigieuze wedstrijd om het Kennemer Open. Hier worden (net als bij het
Princenbosch Open) alle 27 holes van deze fraaie duinbaan gespeeld. Namens Princenbosch streden
de volgende spelers voorin mee: Felix (6e) & Berend (11e). En bij de Dames: Anouk (1e !!!) & Judith
(4e)! Anouk had zich na een quadruple bogey 7 op de par 3 11e eigenlijk uit het toernooi gespeeld
maar ze weet haar resterende 16 holes in -6 te spelen en wint met 4 slagen voorsprong!! Dat is
karakter tonen!

Daarna ging Anouk vrolijk door met het behalen van topnoteringen en overwinningen:
Duits Internationaal Amateur Kampioenschap: 13e plek (na 1e ronde bovenaan na ronde in 68 slagen
(-4).
Internationaal Amateur Kampioenschap van Luxemburg: 2e plaats na verlies in een playoff.
Totaalscore over 3 rondes -6 !
En dan, de winst in het Dutch Junior Open op onze buurbaan Toxandria!! Velen van jullie waren op
de slotdag getuige van een magistrale overwinning na een laatste 7 holes in -5 bleef ze met -9 totaal
4 slagen voor op de Thaise nummer 2. Een wildcard voor het South African Ladies Open (wedstrijd
van de Ladies European pro tour) viel haar ten deel. Anouk van harte en nu alvast heel veel plezier en
succes in deze wedstrijd van de winter!

Naast Anouk deden ook de volgende Princenboschers mee:
Judith (20e) & Daphne (MC)
Felix (33e)

Het wordt wat eentonig maar de week erna stond er wederom geen maat op Anouk, want ook de
Grand Prix de la Baule (Bretagne) werd een simpele overwinning. Met 67, 71 & 72 (-6 totaal) werd de

runner up ditmaal op 8 slagen gezet!

Van een iets andere orde maar toch zeker ook wel het vermelden waard is de ronde 70 (-2) die Nick
Cornielje afgelopen maandag met de Avondwedstrijd op BC wist te noteren!

Jeugd Clubkampioenschappen Strokeplay
Het is inmiddels al weer even geleden (eind mei), maar op deze plek verdienen de goede prestaties
van enkele van onze talentvolle jeugdleden ook een plek!
Na de eerste ronde (op AB) gingen Wes van den Boogaart en Bob Poulissen aan de leiding met een
score van 74. Zij hadden daarmee 1 slag voorsprong op Sean Keller en 3 op Daan Boot.
Op dag 2 was het echter Daan Boot die met een schitterende ronde van 69 (-1) de titel met 4 slagen
voorsprong op runner up Bob Poulissen binnen wist te slepen. Proficiat Daan!

Clubkampioenschappen Matchplay
De Clubkampioenschappen Matchplay werden dit jaar in een wat andere opzet afgewerkt. Dat dit
lang niet bij iedereen als een verbetering werd gezien is inmiddels bekend. Hopelijk kunnen we
komend jaar weer terug naar het oude ‘format’ van een finaleweekend in plaats van alleen de finale
op zaterdag. Enfin, dat gezegd hebbende werd er na de nodige onderlinge voorronden dus ook nog
in de finale om het Clubkampioenschap Matchplay gespeeld.
Bij de dames ging de halve finale tussen Janneke en Toinine & Astrid en Petra. Janneke won en Astrid
won op de eerste playoff hole. De finale dus tussen de speelsters Janneke en Astrid, waarbij het
Astrid was die aan het langste eind trok. Proficiat nogmaals aan Astrid!
Bij de heren ging de halve finale tussen Richard en Tom & Nick tegen Daan. Nick & Tom wonnen dit
en zij speelden dus de finale. Na 9 holes was er nog een lichte voorsprong voor Tom, maar op de
backnine stelde Nick orde op zaken en was een 2/1 overwinning een feit. Proficiat Nick Cornielje!

Princenbosch Open 2018
De 2e editie van het Princenbosch Open was zeer geslaagd te noemen. Mooi weer, weinig
rough, maar met wat wind en zeer snelle en uitdagende greens (stimp 11,5 !) bleek het lastig
scoren.
Bij de Heren was het Bas Post van Grevelingenhout die r met een totaalscore van -1 over 27
holes met de winst vandoor ging. Gedeeld runner up op 1 slag daarachter eindigde onze eigen
leden Felix van Dijk & Rilan van Opstal.
Bij de dames werd de strijd met 2 birdies op de laatste 2 holes beslist in het voordeel van onze
eigen Anouk Sohier! Runner up werd Cecile Lauw.
Hopelijk hebben we volgend jaar een iets betere datum op de kalender, een echte
hoofdsponsor en daarmee ook nog wat meer deelnemers. We zien al uit naar de volgende
editie!

Aankomende wedstrijden
Aanstaande vrijdag (10 aug) start op de Eindhovensche het International Dutch Championship
(voorheen Brabants Open). Op vrijdag en zaterdag worden er 18 holes gespeeld. Daarna volgt
de cut en dan op zondag 36 holes.
Van Princenbosch doen mee:
Berend den Engelsman, start vrijdag van tee 1 om 09:27
Judith van der Voort, start vrijdag van tee 10 om 13:00
Anouk Sohier, start vrijdag van tee 1 om 13:44
Voor verdere info & scores zie www.ngfwedstrijden.com & http://www.dac.golf
De Eindhovensche is een mooie baan, niet te ver weg en de spelers en speelsters zullen uw
support zeker waarderen dus mocht u in de gelegenheid zijn neem gerust even een kijkje!

Van 5-8 augustus wordt er op de Hoge Kleij het Nationaal Open Dames & Heren gehouden.
Volg www.ngfwedstrijden.com voor de deelnemers, starttijden en uitslagen.
De Clubkampioenschappen Strokeplay worden gehouden in het weekend van 8 & 9
september. Publiek is ook hier welkom!
Op 22 september tenslotte is er het NK MidAmateur (leeftijd 30+) op de Oosterhoutse. Vanuit
Princenbosch zullen er ook zeker een aantal deelnemers aan de start van deze 36 holes
strokeplay wedstrijd verschijnen.

Het wordt vanaf vrijdag prima golf (kijk) weer dus hopelijk kunnen onze toppers
op de Eindhovensche op jullie support rekenen!!
Met sportieve groet,

Tom Donders
Commissie Topgolf

Met dank aan al onze TOPGOLF 100 vrienden en onze sponsoren:

