9 juli 2020 Gezamenlijke Golfdag BusinessClub/Bedrijfslidleden en Holesponsoren
“De Peelse Golf”.

9 juli 21:00 uur, we kunnen als organisatie van de gezamenlijke golfdag terugkijken op een geslaagde dag.
Om 11:00 uur begon de dag vol spanning voor een aantal bestuursleden, het was alweer lang geleden dat
er zo’n grote opkomst was op dit mooie complex “de Peelse Golf”.
De dames van de receptie zorgden ervoor dat de ballen op de driving range op tijd klaar lagen, dank
hiervoor Sandra en Danielle. De Marshall krijgt ondersteuning van een geblesseerd Businessclub lid en
verplaatst zich naar de holes om de neary en de longest te plaatsen.
Het is 12:00 uur, de clubleden en holesponsoren en enkele genodigden arriveren, melden zich en worden
voorzien van een kopje koffie met een klein gebakje. De stemming is goed, er worden wat sterke verhalen
verteld.
Dan neemt de voorzitter van de Businessclub (René) het woord. Hij verwelkomd iedereen en opent de dag.
Daarna neemt de heer Peter Lommen het woord. Nadat het officiële is afgesloten neemt de
wedstrijdleiding het woord. Angelique Schouren legt in het kort de wedstrijd uit en deelt de scorecards uit.
De flights zijn ingedeeld en de leden verplaatsen zich naar de driving range of naar de putting green.
13:00 uur de wedstrijd wordt gestart, het geluid van de shot gun verstoord de rust van de golfbaan en de
eerste afslagen zijn een feit.

Het weer is op een paar kleine buitjes na heerlijk. Naast het golfen werd door het restaurant de inwendige
mens ook niet vergeten, een hartig hapje en het ‘’nodige vocht’’ kon men tot zich nemen. Onze vliegende
fotograaf scheurt in zijn golfkarretje over de golfbaan om iedereen op de gevoelige plaat te zetten.

Rond 17:00 uur druppelen langzaam de eerste flights binnen, vol enthousiasme en druk sprekend met
elkaar over de Birdy of de Par die men op een haartje heeft gemist. En ook net niet de longest heeft
gehaald en de neary was niet makkelijk, maar iedereen was toch net in de buurt van de green.

De BBQ gaat aan en onze kok Kim begint met vlees erop te leggen en de geur van de BBQ waait over het
terras. De BBQ is vanavond de beste afsluiting van een perfecte dag.
De wedstrijdleiding, de heer Roel Wienen, vraagt om aandacht daar er nog prijzen zijn te verdelen.
Als eerste , de longest, gewonnen door de heer Niekjan Steehouwer (Hela Thissen),
Ten tweede, de neary, gewonnen door de heer René Dings (Credion)
Texas Scramble
•
•

1e plaats
2e plaats

•

3e plaats

Pieter Ebus (Ebus&Hutjens Insurance) + Ramon Litjens (Sterke Zet)
Rob Coppus (Meulenkamp Advocaten) + Chiel van Rijn ( Gast holesponsor
Schouren Metaal)
René Dings (Credion) + Guy Niessen (Gast holesponsor RSM Venlo)

Met dank aan Sandra, Danielle, onze geweldige greenkeepers, de hele staf van De Peelse Horeca en onze
Marshall. Zij hebben mee geholpen om deze dag tot een succes te maken.

Bestuur Businessclub “De Peelse Golf”

