
3de Wedstrijd van de Budgetgolf Tour op De Turfvaert op 15 juli 2021 

 

De Turfvaert is een 18 holes Inland Linkscourse, 
gebaseerd op de strategieën en 
speelkarakteristieken van de beroemde, 
klassieke Britse golfbanen, natuurlijk ingebed in 
de omgeving. De baan is vriendelijk voor de 
beginnende golfer en tegelijk uitdagend voor de 
geoefende speler. Weidse uitzichten, glooiende 
fairways, verraderlijke rough, ruwe bunkers, 
mooie greens in Britse stijl. Zo staat deze baan 
vermeld bij Leading Courses. En als je dan 
verder nog wat door de vele beoordelingen 
struint, kom je alleen maar terechte superlatieven 

tegen voor deze nog jonge baan. 

Na onze “lustrumdeelname” van vorige keer op Prise d’Eau was dit voor ons, “jonge” 
leden van de Budgetgolf Tour, de zesde deelname aan dit mooie 
wedstrijdenparcours. Met een 6de deelname zijn we nog echte groentjes als je hoort 
dat Joke Wallet en Arda Buma nu ook hun 5 lustrums oftewel 25 deelnames in de 
pocket hebben na deze 53ste wedstrijd van “onze” tour. 
Normaliter zijn wij diegenen die het verst moeten rijden vanuit de kop van Drenthe, 
maar deze keer konden wij bij mijn lieve zus, die net onder Roosendaal over de 
grens woont, overnachten.  We begrepen dat anderen ook dichtbij hebben overnacht 
maar de sleutel van hun B&B via een ijssalon hebben opgehaald �. 
Voor wat betreft het weer, hebben wij met 44 deelnemers ontzettende mazzel gehad, 
zeker in vergelijking met wat er allemaal in het zuid-oosten van het land aan regen is 
gevallen. Blijkbaar zijn de weergoden de Budgetgolf Tour toch regelmatig gunstig 
gezind en dat heeft ook weer zijn positieve weerslag op de knappe resultaten. Met 
name de twee winnaars in hun respectievelijke categorie: chapeau!! Als ik goed 
geluisterd heb hebben we er een nieuwe rookie of the year bij: Elise de Rijer. 
Alle klassementen zijn weer bijgewerkt en op de site gepubliceerd en, onze 
resultaten daar gelaten, kunnen wij weer terugkijken op een meer dan geslaagde 
dag.  
Wij zien jullie in ieder geval allemaal graag terug bij volgende wedstrijd op 12 
augustus in Zwolle (voor ons bijna een thuiswedstrijd, is maar 100 km � �) en blijf 
vooral Carpe Diem in ere houden. 
Groetjes en tot dan, 

Marc en Barbara De Raedt 

 
P.S. Was jullie de nieuwe Decathlon-outfit van onze wedstrijdleiding ook opgevallen? 
 
 


