Donderdag 30 juni 2016, Golfbaan Heelsum.
Regen, regen en nog eens regen. Zo zag de weersverwachting er de dagen voor de vierde wedstrijd
van de Budgetgolf Tour op De Heelsumse uit. Maar op donderdag 30 juni zelf bleef het wonder
boven wonder (op een buitje van vijf minuten na) droog.
En het weer bleek niet het enige wonder die dag. Voor het eerst in de historie van Budgetgolf, dit
was alweer de 25ste wedstrijd, werd een hole in one geslagen. Het was Cor de Jonge die op Airborne
5, een par 3 van 145 meter, met een ijzer 6 afsloeg, zijn bal op de green zag landen en vervolgens bij
de vlaggenstok zag verdwijnen. Op de teebox durfde hij nog niet te juichen, maar eenmaal bij de hole
aangekomen ging Cor ‘los’. Hij had daar trouwens al enige ervaring in, want waar de meesten onder
ons nooit een hole in one zullen slaan, was het voor Cor al de tweede keer. Het ‘kostte’ hem na
afloop wel een rondje voor alle deelnemers, maar dat had hij er graag voor over.
Omdat de neary op deze hole was uitgezet ging deze prijs vanzelfsprekend naar Cor. De longest was
bij de heren een prooi voor Ron Felius en bij de dames toonde Thea ten Bosch zich de langste (en
rechtste).
Na afloop waren de meeste spelers zeer te spreken over De Heelsumse. “Een mooie baan, maar
zeker niet makkelijk”, luidde het algemene oordeel. Dat weerhield een aantal deelnemers er niet van
om goed te scoren en in de prijzen te vallen.
In de lage handicapcategorie ging de eerste prijs naar Ron Felius met 37 punten, terwijl in de hoge
categorie George van Ettinger met 39 punten de duidelijke winnaar was. Zij kozen als prijs
respectievelijk een setje van twee greenfees voor een van de banen van Het Rijk Golfbanen en Golf
International Moyland.
Tweede prijzen waren er voor Wim Finke (36 punten, lage categorie) en Martijn London (35 punten,
hoge categorie), voor Johan Figlarz (33 punten, laag) en Bert van Hardeveld (34 punten, hoog). Zij
gingen allen naar huis met wijn en golfballen.
Na de prijsuitreiking werden er nog twee overnachtingen voor twee personen met ontbijt van
sponsor Princess Hotel Collection verloot. Lia van Wissen en Hans Verstegen gingen er met deze prijs
vandoor.
Van de 51 deelnemers, er waren helaas wat lastminute afzeggingen wegens ziekte, bleven er 27
eten. Zij hadden nog maar net aangeschoven, of de regen kwam met bakken uit de hemel. Onder het
genot van een smakelijk dagschotel, maakte het de dag alleen nog maar mooier.
De volgende wedstrijd van de Budgetgolf Tour vindt donderdag 8 september plaats op Golfbaan
Dorhout Mees.

