Donderdag 31 maart 2016, Rijk van Nijmegen.
De start van de Budgetgolf Tour 2016 op Het Rijk van Nijmegen mocht er zijn. Maar liefst 51
deelnemers gingen donderdag 31 maart de baan in op de Nijmeegse baan en hielden het ‐ondanks
de sombere weersvoorspellingen‐ allemaal droog.
De baan lag er mooi bij, al waren de greens natuurlijk nog niet zo goed als in de zomer, en er werd
goed gescoord. Tenminste door de winnaars, want in de lage handicapcategorie wist Joost
Leijenhorst 40 punten bij elkaar te spelen vanaf handicap 8,8. Tweede werd Rob Krot met 35 punten,
voor Johan Figlarz met 34 stablefordpunten. Ron Felius scoorde eveneens 34 punten, maar omdat
Johan een lagere handicap heeft, werd die als derde geklasseerd.
In de hoge handicapcategorie ging de zege naar Martijn London met 43 punten. Omdat Martijn een
qualifyingcard liep, daalt hij nu in een klap van handicap 33,3 naar 29,8, gefeliciteerd. Tweede werd
Cor de Jonge met 38 punten, voor Peter Wieringa met 37 punten.
De prijswinnaars gingen natuurlijk niet met lege handen naar huis. Joost koos voor een setje van
twee greenfees voor een van de banen van Het Rijk Golfbanen en Martijn is nu twee greenfees voor
Golf4all Harderwijk (voorheen Golfbaan Harderwold) rijker. Voor de nummers 2 en 3 waren er
flessen wijn en golfballen, beschikbaar gesteld door sponsor Wilson Staff.
Ook de spelers die minder goed gescoord hadden, maakten nog kans op een prijs, want na de
prijsuitreiking vond er een verloting plaats. Eerst van een handdoekje, een t‐shirt en een poloshirt
van de golfapp Hole19 en daarna werden er twee deelnemers blij gemaakt met een overnachting
inclusief ontbijt voor twee personen in een hotel van Princess Hotel Collection, een nieuwe sponsor
van de Budgetgolf Tour.
Een twintigtal golfers schoof na de verloting nog aan in het restaurant om gezamenlijk te genieten
van een maaltijd en terug te kijken op een geslaagde dag.
De volgende wedstrijd van de Budgetgolf Tour is op maandag 2 mei op Golfpark De Efteling. Meer
informatie daarover vind je op www.budgetgolf.nl.

