3E Budgetgolf wedstrijd 2018
Golfclub Liemeer te Nieuwveen

Wie afgelopen week het weerbericht in de gaten had gehouden heeft gezien dat de
voorspellingen voor vandaag niet al te rooskleurig waren. De weergoden hadden echter
besloten dat bij de strijders van Budgetgolf op een mooie baan toch echt mooi weer hoort.
Maar om de moeilijkheid wat te verhogen lieten ze de wind dan weer aardig waaien.
Na het bekende voorwoord van Igor, bekend als je tenminste wat langer de wedstrijden van
Budgetgolf meespeelt, werd er gestart vanaf 11:50 op hole 1 en hole 10 met een heerlijk
zonnetje.
Het aantal inschrijvingen was weer maximaal, wat dan toch als gevolg heeft dat winnen er
vandaag niet makkelijker op wordt. Maar ja, zoals het spreekwoord luidt: beter een slechte
dag op de golfbaan dan een goede dag op kantoor.
Onze flight ging van start om 12:06 op hole 1 en na wat gerommel op de eerste holes begon
het spel toch vorm te krijgen en vielen er een paar mooie parren te bewonderen (waar zijn
dan toch die tv-camera’s???). Het goede spel konden we echter niet voortzetten en af en toe
moesten we hard werken voor een puntje.
Later bij de prijsuitreiking bleek ook dat er niemand van de aanwezigen zijn handicap heeft
verbeterd vandaag. Geeft toch wel aan dat het niet een echt makkelijke baan is en er veel
strategische hindernissen in de baan zijn geplaatst. Dat er toch nog negen birdies zijn
gevallen is dan ook weer knap te noemen en deze mensen kregen dan ook een birdiebal van
de nieuwe sponsor.
Tijdens het eten, uitstekend verzorgd door de keuken van de golfclub, werd er zoals vanouds
weer honderd uitgepraat over hoe het eigenlijk moet en waar het fout is gegaan. Dat is nu
het leuke aan golfen, we weten allemaal hoe het moet maar toch blijkt het elke keer weer
een hele uitdaging.
Jouke, Igor en Elma weer bedankt voor de organisatie en ik hoop jullie en alle golfers van de
Budgetgolf Tour weer te zien op 5 juli bij Golf Center Rhoon.
Met een golfgroet, Willem Dijkman.

