Op Golfclub Heelsum speelden we donderdag 3 september de vijfde wedstrijd van de Budgetgolf Tour
2015. De Golfbaan van Heelsum ligt op wat je noemt historische grond. Niet alleen ligt de klassieke
heidebaan aan de Veluwezoom, ook landden hier op zondag 17 september 1944 honderden
parachutisten en zweefvliegtuigen in het kader van wat later de slag om Arnhem zou gaan heten.
De naam van de lus Airborne verwijst hiernaar.
Om twaalf uur vertrokken de eerste flights van de tees van de lussen Airborne en Helsum. Niet alleen
was het toen droog, het was zelfs warm. De eerste bui werd pas verwacht om half vier, maar dat pakte
anders uit. Rond kwart over een kwam het namelijk met bakken uit de hemel. Gelukkig duurde dat niet
meer dan twee holes en werd de rest van de wedstrijd (op een paar spetters na) droog uitgespeeld.
Hoewel De Heelsumse haar tanden liet zien en de rough menige bal verschalkte, waren de scores
toch niet verkeerd. Vooral in de lage handicapcategorie werd er goed gescoord. Daar ging de eerste
prijs naar Marcel de Jong met 39 punten, voor Cor de Jonge (36) en Wim Finke (35).
In de hoge handicapcategorie won Peter Wieringa voor Lettie van de Pol. Beiden brachten een score
van 34 binnen, maar omdat Peter de tweede negen meer punten scoorde, was de eerste prijs voor
hem. Als derde eindigde Tonny Jeurissen-Rutten.
Natuurlijk waren er ook prijzen voor de longest drive (Willem Dijkman bij de heren en Barbara
Haarbrink bij de dames) en de neary. Die ging naar Joost Leijenhorst die daar een gewoonte van
schijnt te maken, want het was dit jaar al zijn derde neary tijdens een wedstrijd van de Budgetgolf
Tour. Eens kijken of hij dat kan op het Budgetgolf Open, de volgende en laatste wedstrijd van de
Budgetgolf Tour 2015, die op zondag 4 oktober wordt gehouden op Golfresort Harderwold.

