28 augustus 2020 3e Golfdag Businessclub “De Peelse Golf”.

Het is 11:00 uur, de bestuursleden van de Businessclub arriveren op het complex “de Peelse Golf”.
De Marshall krijgt zijn instructies en zorgt dat er ballen klaarliggen op de drivingrange daarna verplaats hij
zich naar de holes om de nearest to the line, de neary en de longest te plaatsen. Ook wordt nog even met
het restaurant de laatste puntjes afgehandeld.
11:30 uur, de eerste clubleden arriveren en worden verwelkomd met een kop koffie en een heerlijk stuk
vlaai. Iedereen gaat volgens de RIVM-maatregelen (1,5 meter) aan de tafeltjes zitten.
11:45 uur, de voorzitter opent de dag en verwelkomd iedereen. Helaas hadden meerdere leden zich
afgemeld. De voorzitter haalt aan dat ook ditmaal op het laatste moment leden zich hadden afgemeld. Er
werd aangegeven dat dit jammer genoeg niet zonder kosten voor de Businessclub is, daar er op maandag
met het restaurant de zaken worden doorgesproken waaronder het aantal deelnemers. De leden worden
gevraagd om toch te letten op de uiterlijke afmelddag.
Desondanks waren er 17 leden aanwezig en was het een geweldige golfmiddag, de baan lag er weer
schitterend bij en het weer was perfect.
12:15 uur, Angelique Schouren deelt de scorecards 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 shotgun verstoort de rust van de golfbaan en de
eerste afslagen zijn een feit.

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.

17:00 uur, de eerste flights druppelen binnen en begeven zich naar het terras waar wat te drinken werd
aangeboden. De wedstrijdkaarten worden geteld en de bitterballen en frikandellen speciaal worden
geserveerd.
18:00 uur, iedereen begeeft zich naar binnen alwaar het diner wordt geserveerd. Na het diner neemt de
voorzitter het woord en deelt de prijzen uit. Als eerst de prijs voor de neary die gewonnen was door de
heer René Opheij. De nearest to the line en de longest werden gewonnen door de heer Emiel Thissen. Op
de eerste plaats is dan ook geëindigd, de heer Emiel Thissen….. Na deze bekendmaking werd er nog veel na
gepraat over de dag en over de winnaar.
Uiteindelijk loopt deze geweldige dag op zijn einde….. We kijken uit naar de volgende Golfdag van de
Businessclub “De Peelse Golf”:

1) Ryder Cup met Geijsteren op 18 september 2020 om 12:00 uur inloop 13:00 uur
Shotgun
2) 9 oktober 2020 zijn we voornemens op Golfbaan de Oefte te spelen in Essen
www.oefte.com
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 weer tot een succes te maken.

Bestuur Businessclub “De Peelse Golf”

