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En weer was het een volle bezetting met spelers, op enkele tee’s een dubbele bezetting en tóch
werd het weer een super gezellige borrel na afloop op het zonigge terras van het clubgebouw.
Er hadden zich ditmaal 44 spelers aangemeld ! Het wordt steeds drukker, da’s gezellig, en er
deden ook meer dames mee, da’s nóg gezelliger !
Ik had de vorige keer al eens aangehaald dat de muur in de gang steeds voller raakt, en dat
klopte want er had zich een nieuw lid van de Businessclub gemeld; Vink Systemen, die weer
terug op het Kagerzoom nest is gekomen. Welkom Edward Duindam en Nico van Duyn.
Wij van de Commissie hadden de eer om met Edward en zijn maat Kees de baan in te gaan.
De baan lag er allemaal schitterend bij, het droge voetenplan van het bestuur is het geld meer
dan waar gebleken, geen natte plekken, snelle greens en alle bomen vol in ’t blad. Dat was de
zaterdag ervoor toen er ruim 60 spelers de baan in gingen met windkracht 6 wel even
schrikken. Alle bomen gingen flink tekeer in de wind en in no time waren de fairways bezaaid
met bladeren en takjes. Ga dan nog maar eens rechte ballen slaan en nauwkeurig putten !
Niks van dat alles op onze vrijdag; mooi weer, droog, beetje winderig, zon en gaan met die
banaan.
De prijzen werden deze keer door de firma SLAM gedoneerd. Jammer dat Jeroen op het laatst
vast zat op een beurs en heeft moeten afzeggen, maar Ger en Carla kweetten zich bekwaam van
hun taak en niemand kwam een kus tekort ! Het was een echte prijzenregen met sporttassen
in allerlei maten, zover het oog reikte. De grote tassen kwamen helemaal goed uit bij de
winnaars van de eerste prijs De dames die voor De Koning waren afgevaardigd om voor Jeroen
deel te nemen, wonnen de eerste prijs. Zij gingen nog op vakantie en die tassen konden nu
gevuld worden met de zaken die voor vrouwen belangrijk zijn; bikini, shampoo en
tandenborstel. Allelei tassen voor allerlei winnaars. Prachtig gewoon.
Het werd alleen nóg mooier !
Die mooie, met de hand geblazen
trofee van Geert, de hole-in-one,
ging er uit ! Suzanne Boot, op de
vierde hole had even geslagen,
hoog, recht, stuiter, stuiter, rol,
weg ! Tegen die wind in !
Geert Jan moest nog een slag
laten gelden, maar dit sloeg
natuurlijk alles. Feest ! Iedereen
een glaasje prosecco en veel
applaus !

Eline, die nog op vakantie was, werd wel gemist, maar Carla viel goed voor haar in en de
scores werden door alle deelnemers netjes in de zuilen ingevoerd, dus konden Carla en ik
makkelijk onze taak aan.

2 [Geef de tekst op]

De winnaars
Uitslag 16 augustus 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De Koning
ABN AMRO
Seggment
Compass Interim
100 % LEIDEN
Reedijk Consultancy
Rabobank 2
Graal Makelaardij
Zirkzee
Van Velzen

Rangschikking Eduard Tolboom beker
25 stfd
24
24
23
23
22
22
21
21
21

1
2
3
4
5
7
8
9
10

De Koning
100 % LEIDEN
ABN AMRO
Seggment
MioX Reclame
Compass Interim
Human Capital Care
Boardtrust
Bakels & Ouwerkerk
KLM Golfvereniging

34
30
22
21
20
20
19
18
17
15

Op naar de Eduard Tolboom Beker, en dat wordt een hele speciale happening
Die volgende wedstrijd is op vrijdag 20 september en we starten weer om 14:30 u.
Dit wordt géén “gewone” reguliere wedstrijd, maar de reeds aangekondigde Cross Country
Deze zéér speciale wedstrijd zal worden gespeeld waar in samenwerking met de
Baancommissie een route is uitgezet die dwars over de baan gaat !, De Businessclubcommissie
organiseert deze speciale dag.

Neem vooral genoeg ballen mee, want de afstanden en de
plekken waar de ballen heen geslagen moeten worden,
staan op de wedstrijdkaart, maar het is aan ieder om uit
te zoeken hoe dat moet. We hebben hiervoor een
volledige gunshot-start, en starten dus op alle holes
tegelijk.
Verder had Ger gevraagd om te zorgen dat alle deelnemende teams een prijsje meenemen,
zodat we een waar prijzenregen hebben op deze uitzonderlijke dag.
Jullie hebben hier al een e-mail over mogen ontvangen. Save the date !
Jan de Baare

