Vrijdag 7 oktober 2016, Golf4All Harderwijk.
Op Golf4All Harderwijk werd vrijdag 7 oktober de achtste editie van het Budgetgolf Open gespeeld.
In twee handicapcategorieën streden in totaal 52 deelnemers om de overwinning. In de lage
handicapcategorie (t/m 19,9) ging de zege naar Ron Felius met 42 punten, in de hoge
handicapcategorie won Martijn London met 40 punten.
Bij een wedstrijd in oktober is het altijd maar even wachten hoe het weer zich houdt, maar daarover
hadden we deze dag niets te klagen. Het bleef droog en zo af en toe liet de zon zich zelfs door de
bewolking zien. Het mooie weer inspireerde veel deelnemers blijkbaar om goed te scoren.
Ron Felius (handicap 12,9) deed dat het best. Mede door twee birdies en een eagle kwam hij tot een
score van 42 punten en bleef daarmee in de lage handicapcategorie Joost van Leijenhorst (40
punten) en Harm Nieman (38 punten) ruim voor. In de hoge handicapcategorie trok Martijn London
aan het langste eind met 40 stablefordpunten, voor Sebastiaan van Beers (38 punten) en Maarten
Zwart (36 punten). Natuurlijk waren er ook prijzen voor de longest (Arda Buma‐Stegeman en Marc
van Belkum) en de neary (Dirk van der Veen). Diezelfde Dirk werd na afloop nog in het zonnetje gezet
omdat hij voor de 25ste keer meedeed aan een Budgetgolfwedstrijd, waarvan er in totaal nu 27 zijn
gehouden. Dirk ontving een label voor aan zijn tas waarop melding wordt gemaakt van dit heugelijke
feit.
Het Budgetgolf Open was de laatste wedstrijd van de Budgetgolf Tour 2016. Omdat van de zes
wedstrijden alleen de beste drie resultaten meetellen voor het eindklassement van de Budgetgolf
Tour, was er in theorie nog van alles mogelijk. Ron Felius bracht dat in de praktijk door met zijn 42
punten van de vierde naar de tweede plaats in de lage handicapcategorie te stijgen. Hij moest alleen
zijn meerdere erkennen in Joost Leijenhorst (117 punten), die in drie wedstrijden vier
stablefordpunten meer scoorde. Thea ten Bosch werd derde met 107 punten.
In de lage handicapcategorie was het iets minder spannend. Daar ging de eerste prijs met 124 punten
naar Sebastiaan van Beers, voor Martijn London (118 punten) en Peter Wieringa (107 punten).
Nadat alle ceremonies waren geweest en er twee overnachtingen voor twee personen in een hotel
van Princess Hotel Collection waren verloot, genoten zo’n 35 deelnemers van de gezamenlijke
avondmaaltijd. Zij konden terugkijken op een geslaagde dag en een succesvolle Budgetgolf Tour
2016.

