Vrijdag 6 oktober 2017, alweer het 9de Budgetgolf Open en tevens de laatste kans voor alle deelnemers aan de
Budgetgolf Tour om nog een grote stap te maken in het klassement.
Vol goede moed kwam iedereen aan in Zeewolde om daar zoals gebruikelijk ontvangen te worden door de altijd
goedlachse Elma. Snel inchecken en je naam zetten op het eetformulier om vervolgens de stramme spieren
wakker te laten worden op de driving range. Alles zag er tot op dat moment nog goed uit, wel een flink briesje
maar die hard golfers als wij zijn konden wij hier alleen maar om lachen. Veel erger dan de wedstrijd op Liemeer
kon het niet worden…dacht ondergetekende. Na de woorden van welkom door Jouke en Igor (die goed is in het
maken van nieuwe golfregels…;-) ) ging iedereen naar de starthole, bijna klaar voor de strijd.
Echter…iemand boven ons besloot om voor de aanvang van de wedstrijd de sluizen nog even goed open te
zetten. Menig persoon dook onder zijn paraplu om te schuilen, sommigen helden liepen stug door naar de
starthole en anderen hadden het geluk dat zij konden schuilen in een hokje. Om twaalf uur klonk de toeter en
daar ging iedereen van start. Gelach en soms ook gevloek waren te horen over de hele baan, het roepen van
Fore tegen de wind in had weinig zin en met de wind mee schrokken deelnemers 2 holes verder dan gepland. In
de ronde die toch een kleine 5 uur zou duren werden wij nog verrast door 2 maal een pittige bui. Gelukkig waren
er ook nog de nodige zonnestralen die er weer voor zorgden dat de
deelnemers weer de nodige lagen aan kleding konden verwijderen.
Door de enorme regenval van de laatste dagen waren de fairways op
sommige plekken behoorlijk drassig maar de greens waren fair te
noemen en lagen er goed bij. Complimenten voor de greenkeepers!!!
Rond 5 uur waren de meeste flights wel weer binnen, rode wangetjes van
het temperatuurverschil werden de eerste drankjes geconsumeerd. Het
aantal decibellen in het clubhuis was hoog te noemen en de verhalen
gingen rijkelijk over tafel, wat een gezelligheid. Ondertussen was Igor aan
het rekenen, rekenen en nog eens rekenen, zijn bril ging op en af, handen in de weinige haren die er nog over
zijn maar daar kwam dan eindelijk rond 18.15 uur het bericht waar iedereen op zat te wachten….de uitslag. Wie
heeft zijn positie nog kunnen verbeteren en waren er nog verrassingen omdat sommige deelnemers voor de
derde keer meededen…de spanning was te snijden.
Winnaars van de neary werden deze keer Thea Schaap-van Benten en Adriaan van Duren. De leary werd
gewonnen door Joost van Leijenhorst Het Open in de lage categorie is dit jaar gewonnen door Mark Vijver (hcp
3.3) met 37 punten, waanzinnige score onder deze omstandigheden. Gevolgd door Joost van Leijenhorst met een
zelfde aantal punten echter zijn hcp is net iets hoger (hcp6.6). Een mooie derde plek was er voor Willem Dijkman.
In de hoge categorie was Martijn London de beste gevolgd door Hans Verstegen en Leen van Goeverden. Martijn
het is nu echt wel tijd dat jij in de lage categorie komt spelen hoor!!...;-)
Na, voor sommigen, 6 wedstrijden hard ploegen (dit mag je soms letterlijk nemen) kwam dan ook de uitslag van
de Tour 2017. In de lage categorie is door zijn eindsprint Willem Dijkman de grote kampioen geworden (een
kinderdroom werd werkelijkheid zoals hij zelf aangaf). Op een zeer mooie plek werd Ivar Visser tweede en de
afwezige Thea ten Bosch werd wederom derde in het eindklassement. Spannende ontknoping in deze categorie.
In de hoge categorie is de winnaar Martijn London (super gedaan) gevolgd door Bouke van der Zee en Anja
Rijpkema. Als afsluiter bleef een groep van ongeveer 40 personen gezellig eten en werd er nog menig slag
besproken, maar ook personen als Trump en Kim vlogen over de tafel heen.
Ik zou het bijna vergeten maar 1 persoon hoort nu echt bij de club van zeer trouwe en gezellige
deelnemers….Marjolyntje van harte gefeliciteerd en dat er nog maar vele rondjes mogen volgen!
Jouke, Igor en Elma ontzettend bedankt voor wederom een mooie Tour met meer dan leuke banen.
Willen jullie volgend jaar wel wat aan het weer doen? Ik heb in ieder geval weer genoten en zal onder normale
omstandigheden er volgend jaar weer bij zijn. Kijk er nu al naar uit!!
de
Misschien het jubileum van het 10 Open op een speciale baan doen?...niets ten nadele overigens van
Harderwijk, waar zelfs de mayonaise dit jaar gratis was…;-)

Tot volgend jaar allemaal!!

