We moesten er even op wachten, maar 3 juli was het dan eindelijk zover; de start van De Budgetgolf
Tour 2020. Voor zowel Het Rijk van Nunspeet als voor ons was het de eerste keer in Coronatijd dat er
zo’n grote groep een wedstrijd speelde, dus was het even afwachten hoe dat zou verlopen.
Nou, dat ging tot ieders tevredenheid, mogen we achteraf wel stellen.
Natuurlijk was het gek om niet gezellig met z’n allen in het clubhuis een kopje koffie te drinken en
een praatje te maken, maar de koffie bij de afslag bleek een goed alternatief. De wedstrijd zelf
verliep ook goed. Ondanks de weersverwachtingen van enkele dagen ervoor, hielden we het (bijna)
de hele dag droog en lag de baan er prima bij.
Dat niet iedereen altijd even scherp was, bleek wel uit de afzwaaiers die soms over de bomen heen
op belendende fairways terechtkwamen. In een aantal gevallen werden deze ballen vervolgens
vrolijk door de flight op die hole verder gespeeld, met alle consternatie van dien. Laat het voor
iedereen een reminder zijn om voor je slaat altijd even te checken of de bal van jou is voor je hem
speelt. Scheelt een boel gedoe en strafslagen.
Ook de nazit verliep anders dan gebruikelijk, want er was geen prijsuitreiking en ook geen
gezamenlijk diner. Dat laatste bleek voor zo’n veertig deelnemers overigens geen obstakel om toch
te blijven eten. Dat moest dan aan de eigen tafel gebeuren. Minder gezellig dan met z’n allen eten,
maar het voordeel was dat je kon eten wanneer je wilde.
Hoewel er geen prijsuitreiking was (wel werden er 12 birdieballen van sponsor Albatros Indoor Golf
uitgereikt), waren er natuurlijk wel winnaars. In de lage handicapcategorie was dat Peter Vermaase
met 37 punten, voor Harm Nieman (34 punten) en Arno Joosen (33 punten).
De eerste prijs in de hoge handicapcategorie ging naar Marjolyntje Kuiper-Mollink met 38 punten. Zij
liet Anja Rijpkema en Marcel Hendriks (beiden 36 punten achter zich). De prijzen worden op een later
tijdstip uitgereikt of verzonden.
Waren er verder nog bijzonderheden? Jazeker wel, want zowel Joke Leever als Willem Dijkman deed
voor de 25ste keer mee aan een Budgetgolfwedstrijd. Zij ontvingen een jubileumlabel voor aan de tas
en een papier met daarop de ’toespraak’ die hen anders publiekelijk ten deel was gevallen. Joke en
Willem, nogmaals van harte en op naar de 50 deelnames!
Tenslotte nog de opvallendste bijzonderheid. Een clublid van de Nunspeetse die op het terras zat,
was het opgevallen dat een deelnemer van de Budgetgolfwedstrijd wel erg lang aan het zoeken was
naar zijn bal rondom de green van hole 9 Zuid. Veel langer dan de toegestane drie minuten. Het
clublid belde daarop de marshall om hem van deze overtreding op de hoogte te stellen.
Natuurlijk hebben we de beste man meteen ingehuurd om op 23 juli jullie in de gaten te houden op
Golf4All Harderwijk. Het is maar dat je het weet.

