De 4e Budgetgolf wedstrijd van dit jaar en wel op Golfbaan Hitland. En wat voor
één! Weersvoorspellingen waren prima, een beetje zon, later wat wolken en
misschien nog een buitje. De baan zelf kende ik nog niet dus ik had er erg veel zin
in.
Eenmaal aangekomen eerst melden bij de wedstrijdtafel. Daar liep ik al gelijk Igor
tegen het lijf. Deze melde mij (u leest het goed er staat geen “vroeg mij”) dat ik
het verslag mocht gaan schrijven voor deze fantastische wedstrijd. Mijn antwoord
luidde natuurlijk: “Geen probleem”.
Na het inschrijven eerst een kopje koffie met een mini muffin en hierna nog wat
keuvelen met wat bekenden en op naar de driving range. Hier voelde alles goed
aan. Lekkere ijzers en driver liep naar behoren. Even nog de green testen met wat
putts en chips en op naar de eerste hole.
Hier maakte ik kennis met mijn medespelers Nico en Bert die de rest van de dag voor Nico als Bart
door het leven ging. Vanaf de eerste hole werd het al duidelijk dat dit niet een baan was waar ik mijn
driver veel zou gaan gebruiken. Smalle fairways, links en rechts water en redelijke kleine greens. Voor
diegene die de Waterlandse in Amsterdam kennen, dit was volgens mij zijn Rotterdamse broertje.
Na bijna 5 enerverende uren waarin het volgende gebeurde:
‐ Rondrijdende greenkeepers die het allemaal niet zo snappen,
‐ Onbemande grasmaaiers die menig bal tot stof maalde,
‐ Een echtpaar zeer eigenwijze en zeker niet bange fazanten die voor je
voeten liepen op de teebox,
‐ Bert die een compleet arsenaal aan, voor mij nieuwe kreten slaakte,
‐ Mijn laser die continue 15 meter te kort was (of sloeg ik nu elke keer over
de green?) resulteerde dit alles in 30 stableford punten voor
ondergetekende, 33 voor Nico en Bert…..Ach ja het was gezellig Bert!!
Hierna op het terras eindelijk de hard verdiende biertjes genuttigd met de
daarbij horende snacks en toen………brak de hel los en begon het flink te
regenen, wat een timing! Na de prijsuitreiking afscheid genomen van mijn
flight‐genoten en toen op weg naar huis. Deze verliep net zo goed als mijn
dag in de baan met als gevolg dat ik kon aansluiten in de file!!
Ik denk dat we alweer mogen terugkijken op een mooie en top verzorgde golfdag. Mijn
complimenten voor de organisatie hiervoor. Ik hoop jullie allemaal weer te zien op 11 september op
Golfclub Liemeer!
Johan Figlarz

