18 september 2020 4e Golfdag Businessclub “De Peelse Golf”.

De dag van de Ryder Cup is aangebroken. Vele voorbereidingsdagen hebben het mogelijk gemaakt dat er
weer een goed georganiseerde dag plaats kon vinden.
Het aantal deelnemers van Geijsteren leek net de barometer van het weer. Het ene moment waren het er
18, dan 12, dan 16 en uiteindelijk op de dag zelf eerst 10 en gelukkig werden het er 12. Business Club ‘’de
Peelse Golf’’ waren in de meerderheid met 20 deelnemers.
De voorbereidingen op de dag zelf waren gering. De Marshal regelde alles op de baan en de drivingrange
en de horeca had voor koffie en vlaai gezorgd.……….. de gasten waren welkom.
Iedereen werd hartelijk verwelkomd door het bestuur van Business Club “de Peelse Golf”. De voorzitter
hield een kort welkomstwoord alwaar de hoop werd uitgesproken dat de beker dit jaar op de Peelse zou
blijven. Ook werd de heer René Dings van Credion, onafhankelijke intermediair in bedrijfs-en
vastgoedfinancieringen(https://www.credion.nl/noordenmiddenlimburg), bedankt voor het sponsoren van de
wedstrijdballen.
Tijdens het welkomstwoord waren de dames van het wedstrijdkantoor druk doende met het indelen van
de flights. Dit lukte allemaal op tijd en de flights konden hun scorecard uitgedeeld krijgen.
12:15 uur, in het kort wordt de wedstrijd uitgelegd en Angelique Schouren deelt de scorecards en de
Credion golfballen 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 fantastisch en de spanning is om
te snijden. Zo heeft elk team zijn eigen
techniek om te winnen. We zien mensen de
vreemdste houdingen aan nemen om de
punten binnen te halen en de beker zeker te
stellen.

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.

Door de hitte en het wedstrijd element
was een gezonde hap en een koud drankje
een heerlijk geschenk

Tijdens de wedstrijd werd de innerlijke
mens niet vergeten. Naast koude
dranken was er ook een opkikkertje in
de vorm van Jägermeister of
Schrobbeler.
17:00 uur, de eerste flights druppelen
binnen en begeven zich naar het terras
waar wat te drinken werd aangeboden.
Druk communicerend worden de
mooiste slagen gememoreerd. Ook
wordt door menig golfliefhebber de
baan geprezen. Want hoe goed had
men niet de neary geslagen of wie kan
er zo ver slaan en de longest winnen. De
wedstrijdkaarten worden geteld en de
bitterballen worden geserveerd.

18:00 uur, de kaarten zijn geteld en de
winnaars zijn bekend. Het diner kan
beginnen, het eten wordt geserveerd en
het wordt rustig in de zaal. Na enige
minuten neemt René Willemsen het
woord en voert de spanning op bij het
bekend maken van de winnaar van de
Neary..….. De winnaar is de heer Jan
Bakker. Vervolgens wordt de winnaar
van de Longest bekend gemaakt… De
winnaar is de heer Emiel Thissen.

Dan nodigt René Willemsen de heer Marcus Gerrits uit om naar voren te komen. Helaas hadden de
Business Club ‘’de Peelse Golf’’ golfliefhebbers het net niet gered, uitslag 1-5 voor Business Club
Geijsteren.
De heer Marcus Gerrits nam de Bokaal in ontvangst
en roemde de gezelligheid en hoe de golfbaan erbij
lag. Ook deelde hij mede dat dit alweer de vierde
bijeenkomst/wedstrijd was en dat volgend jaar het
vijfjarig jubileum gevierd kan worden. Wordt
vervolgd………..

De bijeenkomst loopt op zijn einde, een geslaagde Ryder Cup….. We kijken alweer uit naar de volgende
Golfdag van Business Club “de Peelse Golf” welke zal plaatsvinden op 9 oktober 2020.
Alwaar we per bus naar de “Essener

Golfclub Haus Oefte e.V.” gaan.

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

Bestuur Business Club “De Peelse Golf”

