Met 52 deelnemers werd op woensdag 2 april op De Scherpenbergh de eerste wedstrijd van de
Budgetgolf Tour 2015 gespeeld. In een week vol wisselvallig en zwaar weer, was het die dag een van
de betere dagen. Toch bleef het niet helemaal droog. Zo kregen de vroege starters in het begin nog
wat droge hagel te verwerken, terwijl de late starters aan het einde van hun ronde een zware regenbui
troffen.
Bleef het aantal buien beperkt, de hevige wind was wel een constante factor. Waarschijnlijk was dat
de reden dat de scores wat achterbleven. In de lage handicapcategorie (<21.0) waren 31 punten
genoeg voor de eindoverwinning, die naar Alex Leinung ging. Hij koos als prijs voor een setje van
twee greenfees die hij kan inleveren bij Golfbaan Landgoed Bleijenbeek of Golfbaan Landgoed
Welderen. Nummer 2 werd Tonny van Zwienen en nummer 3 Kees Hoogeveen.
In de hoge handicapcategorie ging Marinus van der Weide er met 32 punten met de eerste prijs
vandoor. Hij koos voor twee greenfees die goed zijn voor een rondje golf op een van de banen van
Het Rijk Golfbanen. De tweede prijs ging naar Lydia Schotema, voor Nico Schaap.
Neary en Longest drives
Natuurlijk waren er ook aardigheidjes voor de neary en de longest drive. De neary werd geslagen door
Rients Visser terwijl de longest drive voor de dames een prooi werd voor Marjolyntje Kuiper-Mollink.
Harm Nieman, die voor het eerst aan een Budgetgolfwedstrijd meedeed, ging er met de prijs voor de
longest drive voor de mannen vandoor. Die zien we dus vast wel weer een keer terug.
Birdieballen
Dit seizoen worden er voor het eerst ballen uitgereikt aan deelnemers die een birdie slaan. De ballen
zijn beschikbaar gesteld door Petra van den Aardweg. Zij won vorig jaar de derde prijs in het
eindklassement van De Budgetgolf Tour 2014, namelijk zes dozijn Wilson Staff DX2 Soft ballen. Ze
heeft de ballen speciaal laten bedrukken en ze worden uitgereikt aan de golfers die er in slagen om
tijdens een wedstrijd van de Budgetgolf Tour een birdie te slaan. Dat waren er op De Scherpenbergh
maar liefst elf. Paul Brouwer sloeg er zelfs twee, eentje op de par 3 tweede en een op de par 5
achttiende.
Water
Bleven de deelnemers over het algemeen droog, dat gold niet voor al het
materiaal. Zo stond Martin Danen bij het water tussen hole 7 en 8 even vreemd
te kijken. Hij had daar toch echt zijn trolley geparkeerd voordat hij op hole 8
ging afslaan, maar die stond er nu niet meer. Na enig rondkijken kwam de kar
gelukkig toch nog (letterlijk en figuurlijk) boven water. Door de wind en een niet
goed functionerende rem was de trolley in het vijvertje terecht gekomen.
Bentwoud
Na de prijsuitreiking bleven meer dan dertig deelnemers eten en zij genoten
van de diverse dagschotels die De Scherpenbergh speciaal voor Budgetgolf had samengesteld.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde openingswedstrijd van de Budgetgolf Tour 2015 en
we hopen weer veel golfers te begroeten tijdens de tweede wedstrijd. Deze wordt gehouden op
Golfbaan Bentwoud (bij Zoetermeer).

