Donderdag 8 september 2016, Golfbaan Dorhout Mees.
Voordat er donderdag 8 september nog maar een bal was geslagen, was de dag voor de meesten van
de 45 deelnemers van de vijfde Budgetgolfwedstrijd van 2016 al geslaagd. Dat had alles te maken
met de weersomstandigheden op Golfbaan Dorhout Mees. Want zeg nou zelf, een zonnetje en een
temperatuur van meer dan twintig graden is niet wat je in september verwacht.
Ook na de wedstrijd was het in afwachting van de prijsuitreiking goed toeven op het terras van
Dorhout Mees en werd er onder het genot van bitterballen nog even nagepraat. We speelden die
dag de witte lus (parkbaan) en de blauwe lus (inland linkscourse) en natuurlijk had ieder zijn of haar
voorkeur. Goede en slechte ballen passeerden de revue, net als (kleine) irritaties, zoals het moeten
wachten op zoekende flights.
Bij het vaststellen van de uitslag bleek dat de meeste deelnemers gretig gebruik hadden gemaakt van
de omstandigheden, want meer dan de helft kwam binnen met een score van 30 punten of meer.
Niet eerder werd er dit jaar zo goed gescoord op de Budgetgolf Tour. Dat bleek ook uit het aantal
birdies dat werd geslagen. Worden er normaal zo’n vijf birdieballetjes van sponsor Zorgbureau Extern
uitgedeeld, ditmaal stond de teller op maar liefst 16 ballen.
Om te winnen moest je dan ook ruim boven de 36 punten uitkomen. In de lage handicapcategorie
werd Dick Bosschaart de winnaar met 40 stablefordpunten, gevolgd door Frans Gschwind (37) en
Dirk van der Veen (36), die dankzij zijn lagere handicap (13,2) Lia van Wissen met hetzelfde aantal
punten achter zich hield.
In de hoge handicapcategorie ging de zege overtuigend naar Sebastiaan van Beers met een
monsterscore van 47 punten. Sebastiaan kon door een fikse blessure een tijd lang niet golfen, maar is
daarvan nu gelukkig hersteld. Met deze score zakt Sebastiaan in een keer van handicap 34,5 naar
29,0 en daar was hij vanzelfsprekend erg blij mee. Marjolyntje Kuiper‐Mollink legde met 38 punten
beslag op de tweede plaats, voor Arda Buma‐Stegeman met 36 punten. Thea Schaap‐van Benten en
George van Ettinger behaalden dezelfde score, maar aangezien hun handicap hoger was dan de 28,3
van Marjolyntje, vielen ze buiten de prijzen.
Zoals altijd waren er ook prijzen voor de longest en de neary. De longest bij de dames ging naar Thea
ten Bosch, terwijl bij de heren Harm Nieman het verste sloeg. De neary werd een prooi voor Barbara
Haarman. Na de prijsuitreiking werden er twee overnachtingen voor twee personen met ontbijt van
sponsor Princess Hotel Collection verloot onder de aanwezige deelnemers. Rob Krot en Bert van
Hardeveld waren de gelukkige winnaars.
Op vrijdag 7 oktober wordt de Budgetgolf Tour traditiegetrouw afgesloten met het Budgetgolf Open
op Golf4All Harderwijk. Na afloop van die wedstrijd worden ook de winnaars van de Budgetgolf Tour
bekend.

