28 mei 2021 Gezamenlijke Golfdag Businessclub, Sponsoren en genodigde “De Peelse Golf”.

Het is vrijdag 28 mei, de bestuursleden van de Businessclub arriveren op het complex “de Peelse Golf”.
De Marshall, de heer Staaks, meld dat hij aanwezig is en wordt op de hoogte gebracht over de
werkzaamheden van de dag. Daarna verplaats hij zich naar de holes om de neary en de longest te plaatsen.
12:30 uur de eerste deelnemers aan het golftoernooi druppelen binnen alwaar ze verwelkomd worden
door de bestuursleden van zowel “De Peelse Golf” als de Business Club. Door de grote opkomst, 44
deelnemers, moet het wel een geweldige golfmiddag worden. Tijdens een kortstondig kennismaking,
onderhoud tussen alle deelnemers werden de lunchpakketten, welke weer verzorgd werden door Geert
Peeters van Dok6 snel verdeel. Hierdoor konden de flights zich snel naar de aangewezen holes verplaatsen.
De tijd dringt en mensen haasten zich om op tijd te arriveren op de afgesproken hole.
13:00 uur de Voorzitter geeft het teken voor de start en het spel kan beginnen.

De spelers hadden geen betere dag kunnen uitzoeken, de
baan ligt er fantastisch bij, complimenten voor de
greenkeepers, het zonnetje staat recht boven de spelers
hun hoofd…… dus “Lets play Golf”. Er wordt naar
hartenlust gegolfd.
De Marshal komt tijdens het golfen voorbij met heerlijke
koffie/thee en koude drank verzorgd door onze eigen
Peelse horeca. Tevens worden de teams op de gevoelige
plaat gezet.
17:00 uur De eerste flights nemen plaats op het mooie
terras van het restaurant, de kaarten worden geteld door
de spelers en afgegeven aan het bestuur. Dan is het zover
na de drankjes en de borrelhapjes worden de
prijswinnaars bekend gemaakt. Eerst nog de
winnaar van de vorige Business Club Golfdag,
de heer Peter op het Veld met 40 stableford
punten deelde hij de eerste serieuze klap uit.
Tevens werd de heer Marcel Janssen
vernoemd daar hij de eerste Birdy gespeeld
had. Nu de winnaars van de gezamenlijke
golfdag; de Neary de heer Herman Richter. De
Longest de heer Luc Poels. En op de eerste
plaats is geëindigd het team van de heer
Martijn Hendrikx en René Dings. De dag loopt
op zijn einde. We mogen nog een laatste
drankje bestellen. De eerste deelnemers
nemen afscheid en vertrekken naar huis. Het is
20:00 uur het restaurant sluit en het bestuur
bedankt het personeel van de horeca en
neemt afscheid van elkaar en van een
geslaagde middag.
We kijken uit naar de volgende Golfdag van de Businessclub “De Peelse Golf” welke zal zijn op 25 juni
2021. Met dank aan Sandra, Danielle, onze geweldige greenkeepers en onze Marshall. Zij hebben
meegeholpen om deze dag tot een succes te maken.
Alle winnaars gefeliciteerd

Angelique Schouren, Roel Wienen, Emiel Thissen en René Willemsen
Bestuur Businessclub “De Peelse Golf”

