Op 25 april was het weer Budgetgolfdag bij Het Rijk van Nijmegen.

De weervoorspellingen waren wisselvallig, maar toen we aankwamen scheen de zon. We werden
als vanouds verwelkomd met koffie en vandaag een stuk appeltaart, en konden ons gelijk inschrijven.
Na het welkomstwoord van Igor gingen we met onze ticket voor de ballen naar de driving range.
Er werd in twee groepen gestart, beginnend op hole 1 of hole 10 van de Nijmeegse baan. De baan
was prachtig breed, maar de bunkers hadden toch ook vandaag
weer een grote aantrekkingskracht.
Soms kon ik met de buggy even vooruit rijden om te zien of er
nog iemand op de green stond, want dat was wel nodig, daar ik
in mijn flight Joost van Leijenhorst en Johan Wouters had, die de
bal prima wisten te raken met een zeer lange balvlucht.
Hoe verder de dag voortging, verdween ook de zon en kwam er
een zeer donkere lucht aan, maar voorlopig was het nog droog.
Toen we bijna klaar waren kregen de laatste flights toch nog wat
regen over zich heen.
In het clubhuis werden de punten geteld, iets gedronken en
kwamen de bitterballen ook nog voorbij.
Voor een enkeling was de dag toch anders gelopen dan ze van te
voren hadden bedacht. Een mevrouw had helaas niet al haar
clubs bij haar, maar kon er gelukkig een paar huren in de shop, en bij een golfer met een elektrische
motor hield de nieuwe accu er spontaan mee op. Maar ook dit werd gelukkig opgelost door verder
met een buggy te gaan.
De prijsuitreiking kwam, en de resultaten kun je nog op de site zien. Een groot aantal golfers bleef
nog eten, en tegen achten ging iedereen weer langzaam huiswaarts. Het was weer een prima
georganiseerde dag en we kijken al uit naar de volgende wedstrijd eind van de maand mei.
Een golfgroet van Ellen en Rob Demmendaal

