
8 oktober 2021 7e  Golfdag Businessclub, “De Peelse Golf”. 

 

Vrijdag 8 oktober, het zonnetje schijnt, het is schitterend weer bestuursleden en leden van de Businessclub 

arriveren op het complex. 

 

12:00 uur; de eerste Business Clubleden verwennen zich met koffie en vlaai. Vandaag zijn we met 15 leden 

en nemen we plaats aan een grote tafel op het terras. De voorzitter neemt het woord. De leden worden op 

de hoogte gebracht van een aantal hersenspinsels, onder de leden heeft men ideeën hoe de business club 

wellicht in de toekomst eruit moet zien. De voorzitter vraagt om op vrijdag 19 November, wanneer we de 

afsluiting hebben van het seizoen 2021 met ideeën of verbeterpunten te komen.  

 

Het moment is daar, René Willemsen deelt de scorecards uit en geeft aan dat men nog even de tijd heeft 

om een paar balletjes te slaan op de driving range. Vervolgens worden de lunchpakketten verdeeld, en 

men vertrekt naar de driving range of putting area. 

 

 
Nog even kijken of iedereen komt. 

 

 

 



 

Toch snel die greens 

 

Het is 12:45 uur; iedereen verplaatst zich naar de aangewezen hole. 

16:30 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. Vandaag zijn er weer Birdies  geslagen. De heren René Dings (2x) en Rob 

Coppus zijn de winnaars van een zilveren Birdy. Dan worden de Neary en Longest bekend gemaakt ….. even 

een moment van stilte de longest door de heer Emiel Thissen en de Neary door de heer  Rob Coppus. Een 

verdiend applaus voor de winnaars, dan uiteindelijk de dag winnaar, dit is vandaag de heer Xander v/d 

Kamp,   

De snack schaaltjes  worden geserveerd en men geniet nog even na van de geweldige zonnige dag. Het is 

zeer rustig in de laatste stralen zon op het terras. De laatste drankje zijn genuttigd het bestuur bedankt het 

personeel van de horeca en neemt afscheid van elkaar en van een geslaagde middag. We kijken uit naar de 

afsluitingsavond van de Businessclub “De Peelse Golf” welke zal zijn op:  

19 November 2021 19:00 uur afsluiting Golfseizoen 2021, Hotel Mr. Jigs, Keulsepoort 16, 5911 BZ Venlo. 

Op de afsluitings avond zullen alle winnaars gehuldigd worden en daarnaast zullen we in het Theater hotel 

verder de avond afsluiten met een professionele Cocktail mixer. 

Met dank aan de dames van de receptie, Greenkeepers, personeel horeca. 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” 


