
Verslag van golfwedstrijd op Golf4All op 5 oktober 2018 
 

 

Krijg ik op donderdag een telefoontje van Igor of ik 
een verslag wil maken van de wedstrijd.  

EHHH en verslag??? Voor wie?? Ik heb nog nooit 
een verslag gezien of gelezen. Ok, dat doe ik, ik 
zal eens kijken op de site wat mijn voorgangers er 
van hebben gemaakt. Ik ben helemaal geen 
schrijver, daarom ben ik gaan golfen. Nou ja, 
iedereen zal wel een keer aan de beurt komen 
dus nu ben ik de gelukkige. 

Ik heb er echt zin in vandaag. Ben nog kanshebber voor de totaalprijzen bij de hoge handicappers. 
Om half elf staat de koffie klaar met een lekker stukje koek. Het is druk bij de tafel van Elma die bijna 
iedereen bij naam weet te noemen en dit keer een lekker zakje met kruidnoten bij het vertrouwde 
doosje met Wilson Staff golfballen. Nu snel naar de drivingrange om even in te spelen. Daar valt het 
op dat er zo druk is dat er geen mandjes meer beschikbaar zijn om ballen te tappen. Dat heb ik nog 
nooit meegemaakt.  Het is vast en zeker een gevolg van de shotgunstart om 12:00 uur. Zelfs op de 
puttinggreen was het dringen geblazen. 

Halftwaalf alweer, nog snel even luisteren naar laatste informatie van Igor en Jouke. En dan de baan 
in. Het is een schitterende najaarsdag, weinig wind en volop zon. Samen met George en Richard 
starten we op hole 12, een lange par 5. De eerste drie holes gaan prima, er staan al 8 stableford 
punten op de kaart. In gedachten zie ik me al staan in de slagkooi van Decathlon. Maar dan gebeurt 
het onvermijdelijke; ik kom in de denkstand en sla geen bal meer. Drie strepen op de kaart en weg is 
het klassement. Dan gaat we maar lekker verder voor de lol en kan ik genieten van het spel van 
Richard. 

Op hole 8 sla ik balletje 6 in het water. Als ik mijn balletje nog even nakijk zie ik grote witte vis. Is het 
een karper? Ik ken geen andere witte vissen dan alleen de kooikarpers. Ik denk even dat hij vast en 
zeker te veel witte golfballen heeft gegeten en pak balletje 7 uit mijn tas. 

Na vier en een half uur is iedereen binnen, loopt het terras vol en vliegen de bitterballen over tafel bij 
de buren. Wij moesten nog een halfuurtje wachten maar ze smaakten er niet minder om. Om het af te 
leren hadden de mannen van Decathlon nog een uitdagend parcourtje uitgezet op de puttinggreen. Er 
zijn een paar spelers gelijk geëindigd met 16 slagen dus, moet er een finale worden gespeelt. Elma 
blijkt de beste putter te zijn van de hele groep. 

Dan is het tijd voor de prijsuitreiking. De dagprijzen en de over-all prijzen van de 6 wedstrijden. Er zijn 
mooie prijzen beschikbaar gesteld door sponsor Decathlon, een chippingnet, een puttingmat en een 
afslagnet. Een grote glimmende beker op de prijzentafel en veel greenfees. Alle namen van de 
prijswinnaars zijn  te vinden op de Budgetgolf Tour pagina. 

De dag werd weer afgesloten met een gezamenlijk diner. Deze afsluiting met een grote groep mensen 
maakt dat het een gezellige groep wordt die elkaar graag weer ontmoet op een volgend toernooi. 

Rest mij nog om Elma, Jouke en Igor te bedanken voor de organisatie van dit toernooi waar ik weer 
veel plezier aan heb beleeft. Elma een Jouke een heel prettige vakantie gewenst en laat de rest van 
het werk maar aan Igor over. 

Allemaal tot ziens op de Budgetgolf Tour 2019. 

Leen van Goeverden 


