
23 juli 2021 Gezamenlijke Golfdag Businessclub, “De Peelse Golf”. 

 

Het is vrijdag 23 juli, het zonnetje schijnt, het is 25 graden en de golfbaan ligt het er weer schitterend bij. 

Bestuursleden van de Businessclub arriveren op het complex “de Peelse Golf”. 

Vandaag mogen we ook onze lieftallige Marshall mevr. Lommen verwelkomen. Met het fototoestel, de 

bordjes neary en longest onder de armen vertrekt ze met de buggy het golfterrein op. Ook onze catering 

Dok6 meld zich met de overheerlijke lunchpakketten, welke voor vertrek bij hole 1 zullen worden 

uitgedeeld. 

 

12:00 uur; de eerste Business Club-leden arriveren in ons mooie restaurant alwaar (zoals men gewend is 

van ons) de ontvangst is met koffie en vlaai. De voorzitter heet eenieder welkom en er wordt overleg 

gepleegd over de volgende Business Golf Club dag, 10 september 2021. Deze dag vindt plaats bij de 

Steenhoven Country Club te België.  Met name het vervoer komt ter sprake. Vanwege de pandemie geeft 

de meerderheid van de clubleden de voorkeur om met eigen vervoer naar België te rijden.  

Verder wordt de Ryder Cup aangehaald, welke op 24 september 2021 plaatsvindt op de “Golf- en 

Countryclub Geijsteren”. 

Het moment is daar, Angelique Schouren deelt de scorecards uit en geeft aan dat men nog even de tijd 

heeft om een paar balletjes te slaan op de drivingrange. Vervolgens kan men, na het ophalen van de 

lunchpakketten, naar de hole van aanvang lopen.  

 

13:00 uur; de Marshal geeft het teken voor de start en het spel kan beginnen.  

 



De Marshal, mevr. Lommen komt tijdens het golfen voorbij om mooie foto’s  te maken en ons te voorzien 

van een saucijzenbroodje en koude drankjes verzorgd door onze eigen Peelse horeca.  

 

Ook Peter blijft het water opzoeken……… hebben we dit niet al eens meer gezien ? 

 

17:00 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. Als eerste worden de spelers een voor een naar voren geroepen die een 



Birdy hebben geslagen vandaag. De gelukkige winnaars van een zilveren Birdy zijn de  heren René Xhofleer 

en Math Bouten 

Dan worden de Neary en Longest bekend gemaakt ….. tromgeroffel longest door Mevr. Angelique 

Schouren en Neary door de heer  Math Bouten. Een verdiend applaus voor de winnaars, dan de dag 

winnaar, dit is vandaag een gedeelde 1e plaats, er waren twee personen met hetzelfde aantal stableford 

punten.  De heren Xander van de Kamp en de heer Roel Wienen met 38 Stableford punten maar helaas 

voor de heer Xander van de Kamp heeft de heer Roel Wienen  op de tweede 9 holes een hoger aantal 

stableford punten behaald, hierdoor is de heer Roel Wienen uiteindelijk de dag winnaar.  

De dag loopt op zijn einde. We mogen nog een laatste drankje bestellen. Het is 19:30 uur de laatste 

Business Club leden vertrekken 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:  

10 september 2021 Steenhoven Country Club, Steenovens 89, 2400 Mol.  

 
Tevens in deze drukke september maand is ook de Ryder Cup, we zullen dan op 24 september in Geijsteren 

spelen tegen de Business Club van Golf en Country Club Geijsteren. Noteer deze datums alvast in uw 

agenda. 

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

om deze dag tot een succes te maken. 

Alle winnaars gefeliciteerd  

Wij wensen een ieder een fijne vakantie toe, en we zien elkaar weer in September. 

 

 

 

 

Angelique Schouren, Roel Wienen, Emiel Thissen en René Willemsen 

Bestuur Businessclub “De Peelse Golf” 


