Donderdag 30 maart 2017, Rijk van Nijmegen
Met 50 deelnemers (waaronder 10 ‘nieuwkomers’) trapten we donderdag 30 maart op Golfbaan Het
Rijk van Nijmegen alweer het vierde seizoen van de Budgetgolf Tour af. Een betere dag hadden we
daarvoor niet kunnen kiezen; een graadje of twintig en een lekker zonnetje achter de lichte
bewolking. Voor de meeste deelnemers begon het genieten dan ook al met een kopje koffie of thee
met een lekkernij op ons ‘eigen’ terras.
Een garantie voor superhoge scores bleek het prachtige weer niet. In de lage handicapcategorie
wisten twee deelnemers boven de 36 punten grens te komen. Franklin Wijga ging er daar met 39
punten met de eerste prijs vandoor (hij koos voor een setje van twee greenfees voor Golf
International Moyland), gevolgd door Marten Hubregtse, die op zijn homecourse tot 38 punten
kwam. De derde prijs was voor Thea ten Bosch met 36 punten. Zij sloeg en passant ook de longest
drive bij de dames en mocht daarnaast ook nog eens twee birdieballen in ontvangst nemen.
In de hoge categorie brak alleen Johan Wouters de grens van 36. Met zijn 37 punten had hij twee
punten meer dan Ad Fokke, die voor het eerst aan een Budgetgolfwedstrijd meedeed. Die zien we
dus vast nog wel weer een keer terug ;‐). Ook Johan koos voor twee greenfees van Golf International
Moyland. Martijn London, die zijn golfdag begon met twee birdies op zijn eerste twee holes, nam de
derde prijs in ontvangst. Hij had net als Ad 35 punten, maar een hogere handicap.
Voor de eerste flights was het even wachten totdat iedereen binnen was, maar op het terras was het
prima uit te houden. Helaas kon Rinie van den Elsen niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn waardoor
hij de prijs van de door hem geslagen neary niet in ontvangst kon nemen. De longest drive bij de
heren ging naar Joost Leijenhorst en ook Jouke Fridsma van Budgetgolf werd nog even in het
zonnetje gezet. Niet vanwege zijn score, maar wel omdat het zijn 25ste Budgetgolfwedstrijd was. Voor
die mijlpaal ontving hij een (door hem zelf ontworpen) label voor aan zijn tas.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde eerste wedstrijd van de Budgetgolf Tour 2017 en
kijken we nu alweer uit naar de volgende die op maandag 1 mei wordt gehouden op Het Rijk van
Nunspeet.

