
30 September 2021, de finaledag van de Budgetgolf Tour 2021. 
 
Allereerst, mijn felicitaties aan alle winnaars van de Budgetgolf Tour.  
 
Hoe ze het doen, geen idee, maar wederom heeft de organisatie van Budgetgolf goed weer 
geregeld voor weer een mooie dag.  
Rond 10.30 uur kom ik aan bij de golfbaan, vandaag spelen we op Het Rijk van Nijmegen. 
Een mooie golfbaan, en ook nog eens de homecourse van de organisatie. 
 
Ze hebben twee interessante lussen voor ons uitgekozen, zo slim als ze zijn spelen ze zelf 
niet mee. De baan ligt er goed bij, entree goed verzorgd en de sfeer zit er goed in. Goed 
geprepareerde greens, fairways…. niet gezien.  
Na al het voorbereidingswerk van Elma, het uitdelen van de scorekaarten etc, opent Jouke 
het openingspraatje en sluit Igor het af met nog de lokale regels en bijzonderheden. 
 
Een grote groep is er weer klaar voor en we gaan vol goede moed richting de eerste tee. 
Samen met Corrie en Frans heb ik de eer om vanaf hole 1 als eerste te starten, een hele eer 
aangezien deze normaal voor Igor is weggelegd.  
Na een gezellige ronde, veel gezien van de baan en omgeving, lopen we terug naar het 
clubhuis voor een lekker warm kopje koffie. We zijn als eerste binnen en merken al snel 
nadat de anderen binnenkomen dat niet alleen wij last hadden van de snelle greens.  
De winnende score gaat daarom met een niet al te hoog aantal naar de verdiende winnaars 
van de dag, erg goed gespeeld op de vandaag lastige baan!  
 
Na al het telwerk van Igor beginnen we aan de prijsuitreiking, we zitten allemaal al even 
binnen en iedereen zit met smacht te wachten op de uitslag. Voor de time-being hadden ze 
een leuke wijnproeverij bedacht, ontzettend leuk gedaan. De prijsuitreiking begint en ze 
vliegen over tafel, erg leuke en mooie prijzen. Zowel voor de dagwinnaars als voor de tour 
winnaars.   
Alle winnaars, van harte gefeliciteerd en goed gespeeld! Ik vind het erg leuk om te zien dat 
er elke keer weer zo'n grote groep aanwezig is, her en der komen ze vandaan om hieraan 
mee te doen.  
 
Als sponsor, wil ik nogmaals Elma, Igor en Jouke bedanken voor de fijne samenwerking van 
dit jaar. Super tof om te zien hoe jullie de Budgetgolf Tour organiseren, een leuke en 
gezellige wedstrijd voor iedereen. Dit blijkt ook wel, te zien aan het aantal terugkerende én 
nieuwe spelers dat elke wedstrijd mee doet.   
 
Ga zo door!  
Dankjewel en tot snel. 
 
 
 
 


