
GolfFeest Zondag 20 september 2020 

 
Zondag, teamdag… 

 

De spanning van de hele Corona perikelen is er af. We hebben immers de 

vrijdag heelhuids en met heel veel mooie complimenten doorstaan. 

De dag kan alleen succesvol zijn met de medewerking van 250 spelers, 

commissieleden en horecapersoneel. 

Daarbij komt dat wij jullie, de spelers, een dag willen geven die ondanks allerlei 

regeltjes toch zo gezellig mogelijk verloopt. 

Ook het praatje dat vanochtend gehouden werd stond in het kader van RIVM, 

Corona en veel meer regeltjes. ‘Tis een vreemd jaar maar we zijn er wel in 

geslaagd om een en ander voor jullie te organiseren. 

Als sinds zaterdag heeft iedereen zijn/haar envelop opgehaald met daarin de 

hele papierwinkel die nodig is om de wedstrijd te spelen. 

Een scorekaart, wedstrijduitleg, en consumptiebonnen. 

Dat maakte dat de commissieleden vanochtend rustig achterover konden 

zitten. . Sindsdien hebben we nog een tweetal mailtjes rondgestuurd.  

Zowel het latere aanvangstijdstip naar 13.00 uur is goed ontvangen en ook het 

advies om een lekkere trui mee te nemen omdat het vanavond mogelijk wat 

afkoelt.  

De oorspronkelijk geplande BBQ hebben ‘ingeruild’ voor een driegangen diner. 

Op deze manier hoeven de spelers niet te gaan lopen en heeft ‘ons Joyce’ 

voldoende medewerkers ingevlogen om ons allemaal te bedienen. 



Als we dan uiteindelijk theoretisch alles geregeld hebben dan zijn het nog altijd 

de gasten die de uitvoering in handen hebben. 

De wedstrijd werd gespeeld in een shambles-wedstrijdvorm.  

Teams van 4 spelers die allemaal afslaan. Hierna wordt de beste bal gekozen, 

vanaf deze plek gaat iedereen verder met zijn/haar eigen bal. Het aantal 

stableford punten van de beste drie spelers worden genoteerd. 

Om je scores nog verder op te pimpen waren er op 3 par holes een tweede 

hole gemaakt. In het geval je koos om uit te holen in de moeilijk gestoken hole 

dan mocht je mooi één extra stablefordpunt op je kaart noteren. 

De goedgevulde caterkarren mochten ‘tot de bodem’ leeggegeten en 

gedronken worden. We hadden ons als commissie voorbereid om jullie gezond 

door de baan te leiden. Zo goed dat we iedereen nog een banaantje en appeltje 

konden uitreiken aan het einde van de dag. 

Onze ‘huisfotografen’ zijn goud waard. Ook vandaag werden van alle flights 

‘RIVM proof’ foto’s gemaakt. 

Deze foto’s vind je elders in dit artikel terug. 

De teamprijzen voor deze dat zijn enorm. 

eerste van € 50,- de 

tweede van € 40,- de 

derde prijs van € 30,- 

de 

vierde prijs van € 20,- 

en de  

vijfde prijs van € 10,- 

 

Op 6 holes een neary… 

Theoretisch betekent 

dat je 4 keer een neary 

kunt winnen.  

 

De uitreiking van al deze prijzen ging voorspoedig en ook hier waren de foto’s 

op afstand. Dit maakte het feest niet minder groot. 

 

  



Bonheur Horeca Groep; wat fijn om jullie samen te werken.  

Kwaliteit top, gezelligheid top!! 

 

Een speciaal dank aan onze vrijwilligers van de vrijdag of zaterdag 

Carolien Aerts, Monique Kies (lid van M-Brabant en winnares op de vrijdag) en 

Patrick Meijvis…. Onze dank is groot! 

Namens alle leden van de GolfFeest commissie 

Amber, Angeline, Jans, Jacques (vz), Leon & Ton 

 

Heb je alle foto’s al gezien? 

Geven een mooie impressie van de hele dag. 

Onderstaand vind je de uitslagen van deze dag. 

De kleurtjes geven aan op welke lus gestart is (Blauw=L, Groen=S, Oranje=B) 

 



 

 

 


