Donderdag 2 juni 2016, Golfbaan Edda Huzid.
Precies vijftig golfers deden op donderdag 2 juni op Golfbaan Edda Huzid mee aan alweer de derde
wedstrijd van de Budgetgolf Tour 2016. De dagen voor de wedstrijd was het in gedeelten van
Nederland wisselvallig en onstuimig weer geweest met onweer en overvloedige regenval. Tijdens de
briefing werd daarom nog even gememoreerd wat te doen tijdens onweer. Achteraf bleek dat
gelukkig overbodig, want we hielden het de hele dag droog en met een aangename temperatuur.
Al snel bleek dat het voor de meesten geen makkelijke dag zou worden in Voorthuizen. De
combinatie van rough, soms smalle fairways en waterhindernissen op listige plekken, koste
menigeen de nodige stablefordpunten. Ook birdies waren dungezaaid. Er werden er slechts 4
gemaakt. Zij ontvingen een birdiebal van sponsor Zorgbureau Extern. Spelers uit de lage categorie
gingen er ook vandoor met de aardigheidjes voor de neary (Tonny van Zwienen) en de longest (Harm
Nieman en Barbara Haarbrink).
Na afloop van de wedstrijd was het goed toeven op het terras van Edda Huzid met zijn weelderige
rododendrons, die je trouwens ook op de baan veelvuldig tegen kwam. Het was even wachten op de
laatste flight, maar toen kon de uitslag worden opgemaakt. Daaruit bleek dat in de lage
handicapcategorie thuisspeler Joost van Leijenhorst er met de eerste prijs vandoor ging. Hij koos
voor een setje van twee greenfees voor Golf International Moyland als beloning. De tweede prijs
(twee flessen wijn en twee sleeves met Wilson Staff DX2 soft ballen) ging naar Lia van Wissen met 35
punten. Wim Finke (34 stablefordpunten) ging er met de derde prijs (een fles wijn en een sleeve
Wilson Staff DX2 soft ballen) vandoor.
Joost, die speelde in de laatste flight, gaf in zijn overwinningstoespraak nog een verklaring voor het
oponthoud. Zijn flight had ‘het nodige’ meegemaakt, vertelde hij, waaronder wat ontmoetingen met
de aanwezige fauna, zoals hazen en een moedereend met klein grut.
In de hoge handicapcategorie ging de overwinning naar Peter Wieringa met 39 punten (hij koos voor
een setje van twee greenfees voor Golfpark De Haenen , voor Maarten Zwart (35 punten) en Ivar
Visser (31 punten). Vermeldenswaard zijn ook de 39 punten die Sebastiaan van Beers bij elkaar sloeg.
Omdat hij de prijsuitreiking niet kon bijwonen moest hij de tweede prijs aan zich voorbij laten gaan,
maar dat vond hij niet zo erg. Na een langdurige rugblessure was hij vooral blij met zijn score en het
feit dat zijn spel weer in de lift zit.
Nadat ook twee hotelovernachtingen met ontbijt voor twee personen van sponsor Princess Hotel
Collection waren verloot (gelukkige winnaars Ron Felius en Wim Finke) werd door 35 deelnemers
begonnen aan het diner. Pas toen dat afgelopen was begon het wat te regenen. Al met al een
prachtige dag met een prima afsluiting.

