Budge
etgolf Tour wedstrijd
d Het Rijk
k van Nuns
speet

Gezell
G
ligheiid en golfen
n op pracht
p
tige b
baan
pareer
p
rt de regen
r
n

De
e mooie par 3 O
Oost 3 hole zorggde voor wat fllashbacks naarr de par 3 12e hole op de Mastters van een paaar weken gele
eden.
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Er
r hangt ee
en solide re
egengordiijn over he
et
land, die ge
edurende de
d dag ove
er Het Rijk
k van
unspeet w
wordt getro
okken. De
e parkeerp
plaats
Nu
sttroomt lan
ngzaam vo
ol, karren klappen
k
u it en
pa
araplu’s ga
aan open. Snel naar
r binnen v
voor
ee
en hartelijke ontvan
ngst van het
Bu
udgetgolf--team en een
e
kopje koffie of tthee.
Ge
ezellig bijk
kletsen met BGT-sp
pelers en
nieuwe men
nsen ontm
moeten.
On
ndertussen laag de baan err prachtig bijj, de greenkeeepers
ma
aaiden nog d
de laatste fairrways en stak
ken verse ho
oles.
Heet frisse lenteegroen keek er naar uit om nog meer regen
te ontvangen. IIn tegenstelliing tot de de
eelnemers diee
tijd
dens de brieffing hoopten
n op een doorrbrekend zon
nnetje.
Na
a de briefing
g trokken de 60
6 deelneme
ers hun jassen
n dicht
en
n gingen naarr buiten. Insllaan, putten, chippen, de knop
gin
ng om en op de tee werd
d de focus verrlegd naar reecht
sla
aan en uit dee bomen blijv
ven. Geluiden
n van knallen
nde
hting
drives, splijten
nd hout, kreteen van ergernis en opluch
ech
hoden door d
de bomen.
Ba
allen waren g
goed te vindeen tussen de stammen en
n menig
ba
al werd weer teruggekaattst op de fairway. High F
Fives
weerden uitged
deeld en vano
onder de parraplus keken
n
lacchende gezicchten naar dee volgende uitdaging
u
diee deze
prachtige baan
n iedere hole weer weet te
e bieden.

Er konden 7 birdieballen
n uitgereikt worden.
w
Ger Ruiter bleek
b
een ball op onnavolgbare afstan
nd
bij de pin te hebben gesllagen. En Th
hea ten Bosch
h
en Franklin Wijga knald
den op Oost 9 hun drive
ongrijpbaar ver de fairw
way in.
In de hoge handicap
h
cattegorie werd
Bouke van der
d Zee 3e, G
Gerrie Kooistrra ging er meet
e
de 2 plaats vandoor en Harmen de Boer wist meet
een knappe 38 punten bbeslag te legg
gen op de 1e
plaats. Het sleutel
s
ingred
diënt van zijn succes?
Rechte strak
kke ballen en
n solide kort spel.
In de lage handicap cateegorie werd Thea
T
ten Bossch
3e, Willem Dijkman
D
speeelde super en
n maakte
gedeeld de hoogste
h
scorre, maar moe
est één dame
voor laten gaan.
g
Marinaa van Drooge
e won met eeen
bijzonder kn
nappe 39 pun
nten. Gefelicciteerd allen!
Na afloop werd
w
er lekkeer en gezellig
g getafeld en
konden we concluderen
n dat deze da
ag allerminst in
het water is gevallen. Dee gezelligheiid en het golffen
op een prach
htige baan p
pareerde de regen.
r
Joost van Leijjenhorst

En
nkele spelers zaten nog met
m de Masterrs in hun hoo
ofd op
Oo
ost 3 en kwam
men in de veerleiding om de green vaan Oost
6 aan
a te vallen,, over het waater zoals alss op hole 12 v
van
ok
Ag
gusta. De afsslag naar de green
g
van Oo
ost 3 bleek oo
prachtig en zo vervolgden wij onze weg over de Veeluwe.
Na
was
adat alle fligh
hts nat maarr voldaan bin
nnen waren, w
heet tijd voor biittergarnituu
ur en de prijsu
uitreiking.
De prijswinn
naars van BG.nnl Het Rijk van Nunspeet
N
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7

