Budgetgolfwedstrijd De Keppelse

Het mooie van het spel golf vind ik dat je je volledig moet
concentreren op je spel. Rekening houdend met de natuurlijke
elementen en de omstandigheden in de baan als wind,
waterhindernissen, bomen en bunkers. Naarmate je beter
wordt en je wilt je handicap registreren, gaat deze omlaag. Dit
maakt het spelletje voor jezelf alleen maar uitdagender.
Ik golf zelf al vele jaren en heb ook aan diverse wedstrijden
meegedaan. Om nieuwe mensen te ontmoeten, te genieten van flightgenoten hun spel, mijzelf te
chalengen en vooral voor de gezelligheid. Waar ik echter tegenaan liep is dat bij deze wedstrijden heel
fanatiek gespeeld werd (vanwege de grote prijzen) en tegelijkertijd men op papier een andere
handicap opgeeft dan er werkelijk gespeeld wordt. Tijdens die toernooien zag ik vooral dezelfde
gezichten op het podium, waar voor mij de lol van toernooien er wel vanaf ging.
Tot dat ik een aantal jaren geleden in aanraking kwam met Budgetgolf. Hier draait het om de
gezelligheid, het golfspel en het ontmoeten van golfliefhebbers. Wat mij ook enorm aanspreekt is dat
Budgetgolf op diverse banen in Nederland speelt en jaarlijks in het baanaanbod varieert. Om een extra
element toe te voegen hebben ze een aantal jaren geleden de Budgetgolftour in het leven geroepen.
Hierbij tellen de beste drie scores mee. Een mooi element om niet alleen jezelf te triggeren mee te
doen, maar ook een stukje gezonde competitie aanspreken voor de eeuwige roem.
Voordat je het weet speel je al jaren mee met de Budgetgolf competitie. Onlangs speelden we een
ronde op de Keppelse Golfclub, waarbij Jouke en Igor mij vroegen, als trouwe speler, mijn ervaringen
te delen van die dag. Omdat ik de club van Budgetgolf een warm hart toe draag hoefde ik daar niet
lang over na te denken.
Het was vroeg in de ochtend op 1 juli dat ik afgesproken had
op de carpoolplaats om samen met een vriend van mij naar
Hoog Keppel te rijden. Moet eerlijk bekennen dat ik dit
plaatsje wel even moest opzoeken op de kaart, met een
goed uur reden we de parkeerplaats op van de club. Een
gemoedelijk clubhuis met diverse oefenfaciliteiten, dat is
een goed begin. We meldden ons bij Elma van de
wedstrijdleiding, altijd goedlachs deelt ze de scorekaarten
uit plus een mooi pakketje met de welbekende tee’s,
balletjes en een flesje water. Het wordt een warme dag, dus
veel drinken is een must! Als iedereen aanwezig is dan opent Igor samen met de baanmarchel met
enkele baandetails, waarna we de baan in kunnen. Iedereen is ingedeeld in flights en er wordt gestart
op hole 1 en hole 10.
Heb zelf het geluk om als eerste te starten en omdat er een afmelding is lopen we slechts met z’n
tweeën. Om 12 uur klinkt het startschot en slaan we af op deze vrij vlakke baan. Mijn flightgenoot en
ik zijn beiden tevreden over de eerste slag. Hij ligt op de fairway, ik lig net in de fairway rand. Van een
afstand lijkt het een stevige rough, maar eenmaal aangekomen is het vooral dun helmgras waar je
perfect uit kunt slaan. Dit is overigens kenmerkend voor de hele baan. De tweede slag gaat naar de pin
en we holen uit. Perfect, de eerste scores staan op de kaart.
De baan ligt mooi in een rustige omgeving, is vrij vlak qua lay‐out. De fairways waren echt superhard
dat moet ik wel zeggen, zal met droogte te maken hebben. Dit was wel iets om rekening mee te

houden, je bal bounced lekker door, dus goed voor de afstand. Echter wil je kort spelen dan had dit
effect op de clubkeuze. Een eerste blik op de fairways laat wel zien dat er bijna geen groen gras ligt,
ook een droogtedingetje denk ik. Moet wel bekennen dat harde ondergrond met weinig gras het
spelen soms bemoeilijkt, maar dat was hier helemaal niet het geval, je kon prima door de bal heen
slaan. We zaten in een goede flow en vlogen dan ook door de baan heen. Soms door het bos, her en
der een boom en een waterpartij op de baan, zeer afwisselend. Kortom een leuke baan om te spelen
en met het wedstrijdelement vanuit de Budgetgolftour een leuke uitdaging!
Bij terugkomst in het clubhuis werden we opgewacht door Jouke van de organisatie. We tellen de
scores en leveren de kaart in. Standaard is dat je dan een muntje krijgt voor bittergarnituur, gewoon
goed geregeld. ;‐) Het is lekker genieten in de zon met een drankje. Als de laatste flight binnen is, is
het tijd voor de publicatie van het scorebord. Op de prijzentafel staan flessen wijn, balletjes en
vouchers om te spelen op een golfbaan. Zoals ik al zei, het gaat niet om de prijzen. Na de huldigingen
heb je altijd de keuze om naar huis te gaan of een vorkje mee te prikken. Je hebt dan keuze uit drie
gerechten (vis, vlees en vega) voor een acceptabel bedrag. Zelf moet ik helaas gaan en komt er een
einde aan deze zeer gezellige golfdag.
De Keppelse is een leuke uitdagende baan. De fairways vond ik wel wat minder mooi, maar ze waren
prima om te spelen. De routing in de baan is de eerste keer zeker even uitzoeken en niet meteen
helder. Al met al een gemoedelijk clubhuis met zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Mocht je
een keertje willen golfen op een zandbaan, dan kan ik je deze baan absoluut aanraden.
Hou je zelf ook van het golfspel? Wil je jezelf uitdagen om beter te
worden of gewoon lekker spelen op diverse banen en nieuwe mensen
ontmoeten? En ken je Budgetgolf nog niet? Speel dan de volgende keer
mee met de wedstrijd, meer informatie vind je op www.budgetgolf.nl

