Deze keer was de wedstrijd van de Budgetgolftour op
Het Rijk van Nijmegen. Voor mij is het vanuit
Apeldoorn naar elke wedstrijd van Budgetgolf
gelukkig geen uren rijden en naar Het Rijk van
Nijmegen was het maar 50 minuten rijden.
Het was voor mij de 21e keer dat ik meedeed en de
eerste keer was in 2010. Dus ik draai al heel wat jaartjes mee en het is elke keer weer drukbezocht
met het merendeel bekende deelnemers. Ook nieuwe deelnemers zijn er elke weer te vinden en
worden in de Budgetgolffamilie opgenomen.
Helaas haal ik het dit jaar niet om 25x deel te nemen en opgenomen te worden als Ambassadeur van
Budgetgolf en de felbegeerde tashanger in ontvangst te nemen, maar volgend jaar gaat dit zeker
gebeuren. Tot nu toe zijn er 6 ambassadeurs die zo’n hanger hebben. Wie volgt?
Er zijn zelfs mensen die er alles aan doen om op tijd te komen, zelfs door willen rijden terwijl de tank
leeg is. Gelukkig is er dan de ANWB die deze mensen geholpen heeft en alles is toch nog goed
gekomen.
De start was om 12.00 op hole 1 van de Noord lus en tegelijkertijd ook op hole 1 van de Oost lus. Er
waren in totaal 21 flights van 3 personen, vandaar dat er werd gestart vanaf 2 holes.
Ik zat ook deze keer weer in een gezellige flight. We hebben zelfs nog een
jonge eekhoorn, die zat te eten op 1 meter afstand op de foto gezet. Zelfs daar
was tijd voor. Helaas moest 1 flightgenoot eerder naar huis, omdat er een
dierenarts bij zijn paard moest komen. Hopelijk is alles goed gegaan.
Het was vandaag goed zonnig en voor sommigen zelfs te zonnig. Ja, dat kan. Dit was o.a. te merken
doordat iedereen die binnen was gekomen, gelijk plaatsnam in de schaduw om van daaruit te
wachten op de uitslag.
Als eerste werd er een verloting gedaan van 2x2 greenfees en van 1 van de 2 nieuwe sponsoren,
Jumbogolf Arnhem, een flightbag. De andere sponsor is, hopelijk zeer binnenkort, Decathlon, maar
die had in ieder geval alvast voor 3 mooie gekleurde ballen voor iedere deelnemer gezorgd, waarvoor
nog onze dank.
Toen de uitreiking van de birdieballen. Er waren maar liefst 21 birdies gevallen. Er waren 2
deelnemers met 2 birdies en 1, Joost van Leijenhorst, die er maar liefst 3 maakte en vanaf heden
noemen we hem dan ook maar “De Birdieman”;‐)
De neary op hole Noord 7 was voor Corrie van Olmen en die op hole Noord 3 was voor Marcel de
Jong. Beiden wonnen een golfhandschoen, one size fits all, gesponsord door Jumbo Golf Arnhem.
De Leary/Tweary op hole Oost 7 was voor Manuel Mulder die een ballenpakket kreeg.
In de hoge handicapcategorie was je al 3e met 27 punten, 2e met 30 en 1e met 31, maar bij de lage
handicapcategorie kwam je dat aantal niet eens in de buurt van de top. De 3e plaats had maar liefst
37 punten nodig en de 2e en 1e hadden zelfs 41 punten.
Dus dat wordt weer trainen om in de top mee te kunnen draaien.
Voor iedereen die er weer bij is 11 juni op Liemeer veel speelplezier en ik zal er pas weer 5 juli op
Rhoon aanwezig zijn.
Tot de volgende keer,
Peter Wieringa

