4e Budgetgolfwedstrijd Golfclub Oude Maas Rhoon

5 Juli was het zo ver, prachtig weer en alweer de 4e wedstrijd van de Budgetgolf Tour. Het
wedstrijdtoneel van deze ontmoeting was deze keer Golfclub Oude Maas in Rhoon.
Na het hartelijke ontvangst met koffie en gebak en het inschrijven bij Elma, waarbij het pakketje
ballen en dergelijke niet ontbrak, was zoals gebruikelijk het woord aan Jouke. Deze vertelde dat er
jammerlijk wat verschuiving had plaatsgevonden door wat verhinderingen, en dat daardoor het
schema iets aangepast moest worden en we met 43 mensen van start gingen. Daarna het
gebruikelijke woordje van Igor, die ook mijn gezellige flightgenoot was.
Na het inslaan, wat ik in het vervolg beter kan laten, mochten Igor, Corry van Olmen en ik het spits
afbijten op hole 1, waarbij de last van zijn rug hebbende Igor en ik voor het eerst (en zeker niet voor
het laatst) voor boswachters moesten spelen. Corry, zoals zo veel dames, hield de bal keurig op de
fairway.
Aangezien wij als eerste de baan konden betreden, en er niet veel mensen voor ons liepen, konden
wij prima doorlopen (dit gold zeker niet voor iedereen). Na een op zijn zachtst gezegd zeer beroerde
ronde die wel heel gezellig was, kwamen wij dus als eerste aan in het clubhuis, waarna het lange
wachten op de anderen begon. Volgens mij kwam de volgende Flight pas een 35 min later binnen,
wat een voorbode was voor een zeer trage ronde.
Onder het genot van een drankje en bittergarnituurtje was het wachten op de laatste flight. Nadat
iedereen binnen was, kon de prijsuitreiking beginnen, die bij de lage handicaps gewonnen is door
Adriaan van Duren met een prima score van 35 punten. Bij de hogere handicaps was de 1e prijs een
prooi voor Elly de Bloois met een mooie score van 37 punten. De neary prijzen waren deze keer voor
Gerald van Manen en Arda Buma‐Stegeman, en de Twearyprijs kon met Carla Simons mee naar huis.
Na de birdieballen te hebben uitgereikt, kon een ieder die zich voor het eten aangemeld had aan
tafel voor het diner.
Al met al weer een prachtige dag, waar ik zeer van heb genoten, en ik zie iedereen graag terug op de
volgende wedstrijd die op 4 september zal zijn op Golfclub Heelsum.
Met vriendelijke golfgroet, Richard Verbeek

