
 
 
 
Zondag 4 oktober 2015, 7e Budgetgolf Open op Golfresort Harderwold. 
 
De dag begon erg mistig, iets meer dan vijftig meter zicht in de polder van Zeewolde. Maar de eerste 
gasten meldden bij binnenkomst dat het snel beter zou worden. 
 
In totaal 47 deelnemers begonnen, middels een shotgun, om twaalf uur aan de wedstrijd. De mist trok 
snel op en iedereen liep in de volle zon door de baan. 
 
Voor een groot aantal deelnemers was het een spannende dag. Ze maakten kans op een prijs van de 
Budgetgolf Tour 2015. Was een aantal al meerdere keren op andere wedstrijden geweest, enkele 
deelnemers meldden zich nu pas voor de derde keer, een vereiste om mee te dingen naar deze extra 
prijzenpot.  
 
De baan lag er schitterend en perfect onderhouden bij en na ongeveer vijf uur kwamen de deelnemers 
binnen en namen plaats op het terras. Voor de prijsuitreiking werd nog een kleine verloting gehouden. 
Een enkele bekentenis kwam tijdens de verloting naar boven (ik verzamel petjes, ik ben gek op 
golfwenskaarten…) 
 
In de lage handicapcategorie werd Marcel de Jong, met 40 punten, de winnaar van het 7e Budgetgolf 
Open, voor Willem Dijkman en Petra van den Aardweg. Petra scoorde maar liefst drie birdies.  
In de hoge handicapcategorie won Nico Schaap met 33 punten, voor Maarten Zwart en Martijn 
London. Maarten speelde voor het eerst een golfwedstrijd. Voor alle deelnemers was er een beker en 
een setje greenfees.  
Marco Polfliet en Henriette Huurman sloegen de longest drive (heren/dames apart) en Marcel de Jong 
sloeg de neary (dames/heren samen). Ze verdienden met deze slag een fles wijn. 
 
De Budgetgolf Tour 2015 in de lage handicapcategorie ging eveneens naar Marcel de Jong, voor 
Joost van Leijenhorst en Willem Dijkman. In de hoge categorie won Peter Wieringa, voor Marinus van 
der Weide en Nico Schaap. Peter Wieringa had genoeg aan drie deelnames om als eerste te 
eindigen. De winnaars gingen naar huis met golfuitrusting en/of golfballen van de sponsor Wilson Staff 
en een giftcard. 
 
Dat sommigen ‘de handen vol hadden aan prijzen’ mag duidelijk zijn, ze waren winnaar binnen de 
wedstrijd en binnen de Budgetgolf Tour. 
 
De dag werd door bijna 30 deelnemers afgesloten met een dagschotel. 
 
Volgend jaar wordt voor de derde keer de Budgetgolf Tour gehouden. Zes individuele wedstrijden op 
verschillende Nederlandse golfbanen. Doe je drie keer of meer mee dan word je opgenomen in het 
klassement van de Budgetgolf Tour 2016.  
 


