58 Deelnemers deden op vrijdag 17 oktober mee aan het zesde Budgetgolf Open, tevens de
slotwedstrijd van de eerste Budgetgolf Tour. Liepen we vorig jaar nog 18 holes lang in de regen en
werd het een ware uitputtingsslag, dit jaar waren de omstandigheden ideaal en hielden we het, op
een enkel spatje na, de hele wedstrijd droog.
Doordat we in drieballen en een shotgun startten, liep het lekker door en kwamen we redelijk
gelijktijdig binnen. Om de wachttijd wat te verkorten ‐naast de wedstrijduitslag moest ook de uitslag
van de Budgetgolf Tour worden uitgerekend‐ was deelnemer Rob Krot bereid gevonden om
gewapend met gitaar de tijd met liedjes te vullen. Voor Rob was dat een koud kunstje, aangezien hij
in het dagelijks leven troubadour is (www.robkrot.nl).
Rob bracht een aantal bekende nummers ten gehore en verraste de deelnemers en de organisatie
met een gezongen ‘ode’ aan Budgetgolf. En alsof het een 25‐jarig huwelijksfeest betrof, had hij voor
iedereen de tekst uitgeprint zodat men mee kon zingen. En dat deed iedereen ook nog.
Hoge scores
Dat de omstandigheden goed waren, bleek wel uit de scores die tijdens de prijsuitreiking bekend
werden. In de hoge handicapcategorie (handicap >24) was de eerste prijs een prooi voor Jeroen van
Wijnbergen met 43 punten. De tweede prijs ging naar Marcel Burger (42 punten), voor Rijnier
Nanninga met 35 punten.
In de lage handicapcategorie waren 37 stablefordpunten nog geen garantie voor een prijs, want
maar liefst zes deelnemers eindigden op dit totaal. Na uitvoerige berekeningen bleek de tweede prijs
naar Petra van den Aardweg te gaan en werd Tonny van Zwienen derde. Overduidelijke winnaar was
Harmen de Boer met 40 punten.
Budgetgolf Tour
De winnaars van de Budgetgolf Tour werden Joost van Leijenhorst (handicap<24) en Marcel van Veen
(handicap>24). Zij ontvingen beiden de hoofdprijs, een golfweekend naar Belgie, met twee greenfees
en een overnachting voor twee personen. Deze prijs werd deels gesponsord door Golfarrangementje
(www.golfarrangementje.nl). De tweede prijzen, standbags van Wilson Staff, werden gewonnen door
Wil Giesbertz en Peter Wierenga, terwijl de derde prijzen, 6 dozijn Wilson Staff DX2 Soft golfballen
naar Petra van den Aardweg en Jurgen Zaal gingen. Zowel de tweede als de derde prijzen werden
mogelijk gemaakt door sponsoring van Wilson Staff (www.wilsonstaff.nl).
Nieuwe deelnemers
Opvallend tijdens dit Budgetgolf Open was het hoge aantal nieuwe deelnemers. Vijfentwintig golfers
die nog nooit eerder een Budgetgolfwedstrijd hadden bezocht, wisten de weg naar Harderwold te
vinden. Blijkbaar stimuleerde dat behoorlijk, want veel van de prijzen gingen naar spelers uit deze
groep en velen beloofden volgend jaar weer mee te doen.
Na de prijsuitreiking waren er 45 eters (!!!) die het erg gezellig met elkaar hadden, waardoor we
konden terugkijken op een zeer geslaagd zesde Budgetgolf Open.
Tot volgend jaar !!

