
19 juni 2020 1e Golfdag Businessclub “De Peelse Golf” 

 

Het is 10:30 uur, de bestuursleden van de businessclub arriveren op het complex “De Peelse Golf”. 
De dames van de administratie leveren enkele nieuwe lidmaatschap contracten aan, verder verzorgen ze dat de ballen 
op de driving range klaarliggen voor de leden die zo dadelijk zullen worden verwelkomd door het bestuur. De Marshal 
krijgt zijn instructies en verplaats zich naar de holes om de neary en de longest te plaatsen. Ook wordt nog even met 
het restaurant de laatste puntjes afgehandeld. 
 
11:30 uur De clubleden en nieuwe leden druppelen binnen alwaar ze verwelkomd worden door de voorzitter Martijn 
Hendrikx met een kop koffie en een heerlijke vlaai. Iedereen gaat op gepaste RIVM-maatregelen (1,5 mtr.) aan de 
tafeltjes zitten.  
 
11:45 uur De voorzitter opent de dag en verwelkomd iedereen en geeft in een korte speech aan dat hij met veel plezier 
de afgelopen 2 jaar het voorzitterschap heeft uitgevoerd en dat het tijd wordt voor een nieuwe voorzitter. Dit is het 
moment dat de nieuwe voorzitter de heer René Willemsen aan de leden wordt voorgesteld. Ook hij introduceert zichzelf 
in het kort. Ten eerste verwelkomt hij de nieuwe leden. Als eerste, de heer Jan Bakker van Rail Safety System, de heer 
Xander van de Kamp van ACS Cleaning, de heer René Opheij van Opheij Hypotheken, de heer René Xhofleer van 
Sport & Health Club De Schaapskooi,  de heer Roel van Essen van Sormac BV., de heer Har Gootzen van Gootzen 
advies, de heer Leo Mengelers van Mengelers Groep en de heer René Dings van Credion Noord- en Midden Limburg. 
(Willem Gerbrands van Voor de Zaak, Nick Karis van Karis Adviesgroep, Roy Joppen van Koenen & Co.)  
Dan is het woord aan de voorzitter van “De Peelse Golf” deze vertelt de mensen over de groeiambities van de 
Businessclub welke in overleg met de nieuwe voorzitter en het bestuur van de businessclub als doel is gesteld. Helaas 
was de start van het seizoen jammer genoeg anders dan was voorgesteld maar dit neemt de moed niet weg bij het 
bestuur van de businessclub om de ambities te realiseren. Auto Arena, Peter op ‘t Veld wordt ondanks dat de 
startavond van het seizoen niet doorging alsnog bedankt voor de mogelijkheden die werden geboden in maart. 
 
12:15 uur Angelique Schouren legt in het kort de wedstrijd uit en deelt de scorecards en de nieuwe Businessclub 
golfballen (welke door een anonieme sponsor geleverd zijn) 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 verstoort de rust van de golfbaan en de eerste afslagen 
zijn een feit.   
 

 



 

 

Het weer is fantastisch en er wordt naar hartenlust gegolfd, we zien mensen lachen en we zien mensen de vreemdste 
houdingen aan nemen om maar die geweldige fles wijn te winnen.         

Naast het golfen werd door het restaurant de inwendige mens ook niet vergeten, een hartig 
hapje en de nodige vocht kon men tot zich nemen.  

17:00 uur De eerste flights druppelen binnen en begeven zich naar het terras alwaar men 
het nodige te drinken werd aangeboden. Wedstrijd kaarten worden geteld de bitterballen 
worden geserveerd. 

18:30 uur De kaarten zijn geteld….. de winnaars zijn bekend, het diner kan beginnen, 
voorgerecht wordt geserveerd en het wordt rustig in de zaal na enige minuten neemt de 
nieuwe voorzitter het woord en begint met de prijzen uit te delen, als eerste de Neary welke 
door de heer Har Gootzen is gewonnen, dan de longest deze is door de heer Xander van 
de Kamp gewonnen, 3e prijs Emiel Thissen, 2e prijs Roy Joppen en de 1e prijs door de heer 
Xander van de Kamp 

Na deze intermezzo wordt het hoofdgerecht geserveerd en een ieder geniet van het heerlijke eten, met complimenten 
aan de kok. Tijdens het eten wordt er flink gediscussieerd en sterke verhalen uitgewisseld. 

De dag loopt op zijn einde, ik geloof wel een geslaagde bijeenkomst….. we kijken uit naar de volgende Golfdag van de 
Businessclub “De Peelse Golf” welke zal zijn op 10 juli 2020 om 11:30 uur “. 

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

 

 

Bestuur Businessclub “De Peelse Golf” 

 

 


