25 juni 2021 Gezamenlijke Golfdag Businessclub, Sponsoren en genodigde “De Peelse Golf”.

Het is vrijdag 25 juni, de bestuursleden van de Businessclub arriveren op het complex “de Peelse Golf”.
De Marshall, meld dat hij aanwezig is en wordt op de hoogte gebracht over de werkzaamheden van de dag.
Daarna verplaatst hij zich naar de holes om de neary de longest en de “Wietste” van de vlag te plaatsen.
Tevens willen we Dok6 bedanken voor het sponseren van het Bierpakket, welke als prijs geschonken is
voor degene die het “Wietste” van de vlag op hole 15 ligt.
12:00 uur de eerste Business Club leden arriveren in ons mooie restaurant alwaar zoals men gewend was
ontvangen werd met koffie en vlaai. Enig moment nam de voorzitter het woord om een ieder welkom te
heten en uitleg te geven aan de wedstrijd dag. Ook nu weer werden de door Dok6 verzorgde lunchpakketten uitgedeeld aan alle Business club leden. De scorecards werden door Angelique uitgedeeld, en de
flights konden zich snel naar de aangewezen holes verplaatsen.
13:00 uur de Marshal geeft het teken voor de start en het spel kan beginnen.

Door nog onbekende omstandigheden zijn er helaas maar 4 foto’s
De Marshal komt tijdens het golfen voorbij met een heerlijke wrap en koude drank verzorgd door onze
eigen Peelse horeca.
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. Als eerste worden de spelers een voor een naar voren geroepen die een
Birdy hebben geslagen vandaag. De heren Henk Lamers, Math Bouten, Har Gootzen en René Xhofleer
waren de gelukkige winnaars van een zilveren Birdy.
De volgende heren Geert Peeters winnaar van de Neary en de heer Chiel van Rijn winnaar van de Longest
werden opgeroepen en verdiende een applaus, dan de winnaar van de Wietste van de vlag, de gelukkig
winnaar is de heer René Opheij. Wij feliciteren hem met de gewonnen prijs, het bierpakket.
Uiteindelijk kunnen we bekend maken wie de dag winnaar is, dat is vandaag de heer Math Bouten met 40
stablefort punten. Math van harte gefeliciteerd.
De dag loopt op zijn einde. We mogen nog een laatste drankje bestellen. Het is 18:30 uur de laatste
Business Club leden vertrekken 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 23 juli 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
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