Businessclub - 1e Zomerwedstrijd 2021
En wéér eentje, waarbij de Businessclub met 4 man per flight door de baan kon gaan.
Het weer ziet er steeds meer voorjaarsachtig uit, alhoewel de wind uit de noordhoek fris is.
Het zonnetje schijnt, de temperatuur is voldoende en de baan is in goede conditie, alle tees open
en we hebben er zin an !
We hadden dit keer 44 spelers die de baan ingingen, nadat ze zich
allemaal netjes hadden gemeld bij Eline en Ger bij het faciliteiten
gebouw . Op de eerste tee mocht ik ze weer wegsturen. Flesje
water en een kleine versnapering mee en gáán met die banaan !

Langzaam aan hoor je dat er steeds meer
mensen gevaccineerd worden, eerste prik
voor de ouderen, sommigen zelfs al de
tweede. De vooruitzichten zijn wel weer een
beetje beter, de vooruitzichten dat we in mei
misschien weer op het terras zouden mogen zitten geeft veel energie. Onder voorwaarden
vanzelfsprekend: een max van ca 40 op het terras, twee man aan een tafeltje, mondkapje op,
mond dicht houden, niet lopen, niet drinken, enz, enz ! Het zal nog een hele toer zijn om de
Business Club te kunnen ontvangen, we zien wel.
Maar – wat – gaat – het - allemaal – langzaam ! !
We moeten ons nog altijd aan de regels houden en dus goed afstand houden, geen kaarten
uitwisselen, niet aan elkaars ballen zitten, vlag er in laten, lekker doorspelen, kaarten
controleren en een fotootje opsturen naar Eline, die dan de scores in de computer kan laten
uitwerken. Uit de baan direct naar de auto en wegwezen.
Uitslag wedstrijd 16 april 2021
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Normaal staat er op het programma, dat we in mei weer een “Shirts and Skirts” organiseren,
waarbij iedere flight moet bestaan uit een dame en een heer (voor dit jaar staat deze op 21 mei
2021 op de kalender). Deze leuke wedstrijd wordt altijd vergezeld van een extra drankje en
hapje, soms bij het toiletgebouw op nummer 7. Of we dit jaar weer in staat zijn zoiets te doen,
moeten we nog even afwachten. Dit soort zaken wordt nog steeds gedomineerd door de corona
omstandigheden in combinatie met de dan geldende richtlijnen.
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We houden de vingers gekruist en zodra het is mogelijk zullen we dat zo spoedig mogelijk
mededelen, of kansje ……. we houden het gewoon geheim en verrassen iedereen !?
Het beste is in ieder geval om gewoon de website in de gaten te houden. Wat wel al bekend is
dat zolang de afslag nog steeds vanaf hole 1 (of hole 10), dus in ganzenpas in plaats van een ½
Shot Gun, is tijd voor de eerste afslag een uur naar voren gebracht, dus van 13:30 u. en zoals
gebruikelijke sluiten we af met de wens en het advies, hou elkaar in de gaten, weest verstandig
en draag een mondkapje waar noodzakelijk, laten we het virus verslaan ! Intussen: be safe en
blijf gezond !
Jan de Baare

