10 september 2021 Gezamenlijke Golfdag Businessclub, “De Peelse Golf”.

Het is vrijdag 10 september, het zonnetje schijnt, het is 25 graden en we zijn te gast op de golfbaan van:
Steenhoven Country Club in Mol. Bestuursleden en leden van de Businessclub arriveren op het complex.
10:00 uur zittend op het terras (zoals men gewend is) is het ontvangst met koffie en Belgisch gebak met
slagroom.
De voorzitter heet een ieder welkom!
Het moment is daar, Angelique Schouren deelt de scorecards uit en geeft aan dat men nog even de tijd
heeft om een paar balletjes in te slaan op de drivingrange. Vervolgens gaan we, na het ophalen van de
lunchpakketten, met zijn allen naar Hole 1 vanwaar we zullen starten.
11:30 uur; de wedstrijdleidster (Angelique) geeft het teken voor de start en het spel kan beginnen.

De flights maken zich op om te starten vanaf hole 1.

De strijd der titanen is begonnen:

De temperatuur is prima, helaas vallen er zo nu en dan wat regendruppels op de bezweten lichamen, maar
dit mag de pret niet drukken

16:00 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. Helaas vandaag geen Birdies geslagen.
Dan worden de Neary en Longest bekend gemaakt ….. tromgeroffel longest door de heer J. Schouren en
Neary ook door de heer J. Schouren. Een verdiend applaus voor de winnaar, dan de dag winnaar, dit is
vandaag de heer Martijn Wolters!!
Het is 17:30 uur en gaan aan tafel voor het diner. Het is 19:30 uur, het toetje is op, het laatste drankje is
genuttigd 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:
24 september 2021 de RyderCup op Golf- en Countryclub "Geijsteren", Het Spekt 2, 5862 AZ Geijsteren
Met dank aan Golfbaan Steenhoven, Mol. 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”

