
23 april 2021 1e Golfdag Businessclub “De Peelse Golf”. 

 

Het is 11:30 uur, de bestuursleden van de Businessclub arriveren op het complex “de Peelse Golf”. 

De dames van de administratie zorgen dat de ballen op de driving range klaarliggen voor de leden die zo 

dadelijk zullen worden verwelkomd door het bestuur. De Marshall krijgt zijn instructies en verplaats zich 

naar de holes om de neary en de longest te plaatsen. Ook wordt nog even met Geert Peeters van Dok6 de 

gesponsorde lunchpakketten klaar gezet op het gras voor het huisje van onze Pro. 

 

11:45 uur de eerste clubleden en nieuwe leden druppelen binnen alwaar ze verwelkomd worden door de 

voorzitter René Willemsen. Iedereen gaat op gepaste RIVM-maatregelen op het grasveldje staan.  

Ten eerste verwelkomt hij de nieuwe leden. de heer Geert Peeters van Dok6, de heer John Straaten van 

Full Account, de heer Piet-Hein Berden van Rivez, de heer Sander Oudenhoven van Voor de Zaak, de heer 

Wim Daemen van Klaver Energie en de heer Chiel van Rijn van Tyvari BV. 

Aldaar worden aan alle leden een paraplu, handdoek en golfballen met het logo van de Business Club 

uitgedeeld. De heer Martijn Hendrikx van SLV Nederland overhandigd aan ieder Businessclub lid een 

doosje golfballen.  

 

12:00 uur het bestuur opent de dag door de eerste flight de spelregels uit te leggen en wenst hun veel 

plezier met de wedstrijd  

 

 

 

  



 

 

Het weer is fantastisch en er wordt naar hartenlust gegolfd. We zien mensen lachen en we zien mensen 

serieus de bal na kijken of hij ook daadwerkelijk land op de plek die men in gedachte had.   

       

 

 

 

 

 

 

Tijdens het golfen kon men tussen hole 9 en 10 bij Peelse Horeca een ‘koffie to go’ bestellen om zo weer 

aan de wedstrijd verder deel te nemen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 uur De eerste flights druppelen binnen en worden door de heer Roel Wienen opgewacht 

(opgevangen), de kaarten worden geteld door de spelers en afgegeven aan de heer Roel Wijnen. 

De dag loopt op zijn einde. De leden bestellen zich nog een drankje, er word op een verantwoorde afstand, 

met elkaar de golfmiddag doorgenomen. Daarna nemen de eerste clubleden afscheid en vertrekken naar 

huis . Wij als bestuur denken wel een geslaagde Corona proof bijeenkomst te hebben gerealiseerd …..  

We kijken uit naar de volgende Golfdag van de Businessclub “De Peelse Golf” welke zal zijn op 28 mei 

2021. Deze dag zal gezamenlijk plaats vinden met zowel leden met een bedrijfslidmaatschap, 

Holesponsoren, sponsoren, Businessclubleden, potentiële Business Club leden als genodigden.  

Met dank aan Sandra, Danielle, onze geweldige greenkeepers en onze Marshall. Zij hebben mee geholpen 

om deze dag tot een succes te maken. 

De eerste klappen zijn uitgedeeld door, ………  : 

Longest : de heer Chiel van Rijn 

Neary   : de heer Math Bouten 

 

3e Plaats  : de heer René Opheij   38 punten 

2e Plaats  : de heer Roel van Essen  38 punten 

1e Plaats : de heer Peter op het Veld  40 punten 

Alle winnaars gefeliciteerd  

 

 

Bestuur Businessclub “De Peelse Golf” 


