
Teamdag 

Binnen no-time zat ook dit jaar de Teamdag weer helemaal vol. 

Uiteindelijk zijn we nadat een aantal teams zich had moeten terugtrekken toch met ruim 200 golfers 

de baan in gegaan. 

 

‘Vroeger’ had deze dag een extraatje waarbij wij de 

deelnemende teams vroegen om iets ludieks te doen. 

Dat er nog een klein restje van deze goede gewoonte is 

blijven hangen was terug te zien bij het team van 

Marielle, Petra, Maruskja en Marie-José. 

Superleuk… 

 

5 september 2021 zal de boeken ingaan als een memorabele dag… Onze Teamdag én er werden ook 

nog rondjes gereden in Zandvoort… Formule 1 of zoiets… 

In de baan hoorde je zo nu en dan een commentator uit een tas roepen dat het hartstikke goed ging 

met ‘onze Max’. Hoe mooi is het dat hij deze overwinning heeft behaald. 

Zowel in Tilburg als in Zandvoort waren het geweldige dagen! 

Ook vandaag werken we met een nieuw wedstrijdprogramma Golf Genius. 

Onder leiding van onze Golf Genius expert is een wedstrijd gemaakt met als spelvorm Shambles. 

Van elk team telden de beste drie uitslagen per hole mee voor de einduitslag. 
Deze uitslag kon middels een tevoren gedownloade app invullen. Natuurlijk had iedereen nog wel 
een kaart meegekregen, maar bijna iedereen wist de scores direct in de app te noteren. 
Compliment aan alle spelers die met deze vernieuwing mee zijn gegaan. 
Een groot voordeel is, is dat wij veel sneller aan de prijsuitreiking kunnen toekomen. 
 
Ook vandaag ontving iedereen zijn consumptiebonnen al aan het begin van de dag en deze zijn bijna 
allemaal nog voor het vallen van de avond weer in bezit van Bonheur gekomen. 
Voor deze avond stond er een BBQ op het programma, naast een vispakketje kon je ruimschoots 
kiezen uit bv een steak, worstje, hamburger, sateetje of gamba spiesje. 
 
Het goede doel 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking konden we de deelnemers informeren dat er 44 personen in het 

bootje hadden geslagen. De deelnemers van deze dag hebben samen € 1475 gedoneerd voor het 

eerdergenoemde Goede Doel. 

Bij de prijsuitreiking mochten allereerst de Neary winnaars naar voren komen. 

Drie dames en drie heren…. Eerlijk verdeeld.  

 

 



  

We hadden vijf prijzen voor de beste teams van de dag. 

De historie is geen garantie maar erg vaak staat er een team van de ZOC, de zondag ochtend 

competitie op het podium. 

 

We zullen zien wat dit jaar ons brengt. 

1. 131 stfpnt Pim Oostelbos 

    Patrick Geleijns 

    Jan Mandema 

    Christ Nolten 

 

 

2. 127 stfpnt Roderick van den Hout 

Rogier van Duin 

Asook Nejal 

Tim Munnich 

 

 

3. 121 stfpnt Ronald Gronsveld 

    Fiona Gronsveld 

    Mariluz Fernandez 

    Jaap Marchand 

 

 

4. 121 stfpnt Carolien Aerts 

    Hans Aerts 

    Yasmijn van Dijk 

    Jos Verbossen 

 

 

5. 120 stfpnt Harrie Goos 

    Anita de Bruin 

    Ingrid ter Linden 

    Leo Ruedisueli 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 



Na afloop van de ‘echte prijsuitreiking’ was 

het tijd voor de bootjes….  

Iedereen die in het bootje geslagen had was 

opgenomen in een lijst van 76 namen. 

Een enkeling op de lange lijst stond er twee 

keer op en één speler, Bram Tangeman, had 

drie ballen, op één dag verdeeld over twee 

bootjes raakgeslagen.  

We hadden nog ergens op een zolder een 

Bingomolentje gevonden waar we alle 

nummers in kwijt konden. Jacques heeft 

met veel aandacht 38 balletjes uit de molen mogen draaien. 

De lijst met winnaars is elders gepubliceerd. 

Op aangeven van Joyce werd de BBQ geopend en werden tafels één-voor-één uitgenodigd hun hapje 

te komen afhalen. 

De mooiste stukjes vlees en vis 

kwamen van de BBQ. 

Een vispakketje, een visspiesje, 

een steak, worstje, hamburger 

en saté. 

Dit aangevuld met mooie 

salades en heerlijk brood.  

Ook deze dag was rond de klok 

van negen uur iedereen weer 

thuis… Moe maar voldaan! 


