Maandag 2 mei 2016, Efteling Golfpark.
Op een zonovergoten Golfpark De Efteling speelden we maandag 2 mei de tweede wedstrijd van de
Budgetgolf Tour 2016. Voorzien van een sleeve ballen, beschikbaar gesteld door sponsor Wilson Staff
en een bakje met Wyngaard Affiné kaasblokjes, begonnen 44 deelnemers aan hun ronde. De baan
lag er goed bij, maar wie dacht dat er hierdoor goed gescoord zou worden kwam bedrogen uit, want
geen een speler wist zijn handicap of beter te spelen. Sterker nog, slechts vier deelnemers eindigden
in de buffer. Waar het aan lag? De een had moeite met de lengte van de baan, de ander kwam meer
water tegen dan hem/haar lief was en weer een ander liep te stoeien met de greens.
Schapen
Gelukkig drukten de scores de sfeer niet en genoten de meesten van de mooi aangelegde en wijds
opgezette baan met hier en daar prachtig bloeiende struiken. Op de par 3 zesde stond er zowaar
publiek, bestaande uit een kudde schapen die het gras naast de hole kort hield. Hoewel lang niet
iedereen de bal recht sloeg, vielen er onder de dieren gelukkig geen slachtoffers.
Van de schapen op hole zes naar de neary op hole acht, bleek een kleine stap. Die werd namelijk
gewonnen door ….. Nico Schaap, die voor zijn kunststukje werd beloond met een ‘waterproof beach
bag’.
De longest werd bij de dames een prooi voor Thea Schaap‐Van Benten, terwijl bij de heren Arean
Verbrugge de bal het verst op de fairway sloeg. Zij wonnen een ‘cool beach bag’. Ook voor de vier
birdies en een eagle (Joost van Leijenhorst) waren er prijsjes, namelijk Wilson Staff birdieballen,
beschikbaar gesteld door sponsor Zorgbureau Extern.
Prijswinnaars
In de lage handicapcategorie (t/m 19,9) ging de eerste prijs met 33 punten naar Thea ten Bosch, die
Floor Immink met hetzelfde aantal punten op basis van haar lagere handicap voorbleef. Ook voor de
derde plaats gaf de handicap de doorslag, aangezien Joost van Leijenhorst en Marten Hubregtse
beiden met 29 punten eindigden. Joost trok hierdoor aan het langste eind. In de hoge
handicapcategorie mocht Ger Ruiter zich met 34 punten tot winnaar kronen, voor Thea Schaap‐van
Benten (32 punten) en Marcel van Veen (29 punten).
Na afloop werden er met dank aan sponsor Princess Hotel Collection twee overnachtingen in een
Princess hotel voor twee personen verloot. Zo gingen ook Willem Dijkman en Desmond Engelen niet
met lege handen naar huis. Na de prijsuitreiking bleven 33 deelnemers eten en werd de dag –geheel
in lijn met het streven van de Budgetgolf Tour‐ gezellig afgesloten.

