
Budgetgolf tour – Efteling Golfpark  
             13 augustus, 2020 
 
Op de laatste dag van deze zomerse hittegolf, de dag waarop stevig onweer het land beloofde te 
teisteren, streek de Budgetgolf Tour neer op Golfpark de Efteling. Voor ondergetekende een 
onbekende baan en dus werd er op tijd advies ingewonnen bij de leden die reeds aanwezig waren op 
het terras van het clubhuis na hun vroege ochtendronde. “Vooral ver en recht slaan” en “op de fairway 
houden helpt meestal het beste”, advies waar het niet alleen op de Efteling maar ook op veel andere 
banen goed zou moeten komen. 
 
Eenmaal begonnen in één van de eerste flights bleek de door Donald Steel ontworpen baan (tevens 
architect van wereldberoemde banen als Royal County Down & Royal Dornoch) het flink zwaar te 
hebben met de droogte en de hitte maar lag hij er desondanks mooi en goed verzorgd bij. De droogte 
gaf flink extra lengte op de slagen en dus was het op de fairway houden lang niet altijd een 
vanzelfsprekendheid, zeker niet voor ondergetekende.  

 
Tijdens het spelen viel vooral de rust en stilte op. Slechts 
onderbroken door een helikopter in de verte - de militaire basis 
van Gilze-Rijen is vlakbij - en soms wat gejoel uit een achtbaan 
van De Efteling werd er in de verzengende hitte 
geconcentreerd gewerkt aan een goede score (en middels 
zonnebrand en paraplu aan afdoende bescherming tegen de 
zon). 
 
 
 

 
In het geval van de eerste flights werd de tweede negen 
afgewerkt met een hoopvolle verwachting het tot op het  
terras van het clubhuis droog te kunnen houden. Dit bleek  
inderdaad haalbaar, maar voor vele anderen betekende het een 
korte maar stevige plensbui die veelal in de baan  
uitgezeten werd. Extreme weersomstandigheden zijn dikwijls 
voer voor heroïsche prestaties en dat bleek ook dit keer 
weer het geval, zoals wel bleek tijdens de prijsuitreiking. 
 
In beide handicapcategorieën wist de winnaar meer dan 36 punten te behalen, grote complimenten 
aan Peter Vermaase (winnaar van de categorie t/m hcp 18,9 met 37 punten) en aan  Erik Vonk (met 
39 punten winnaar van de categorie hcp 19,0 tot 36,0). 
 
In het clubhuis (en na het onweer en de regen ook weer buiten op het terras) werd – uiteraard met in 
achtname van de maatregelen - nog uitgebreid nagepraat over een bijzondere dag en wedstrijd. Ook 
voor ondergetekende was het een bijzondere dag met een negatief persoonlijk record (16 SF punten) 
als blijvende herinnering � 
 
Bram van Sunder 


