BC Wedstrijden november - december 2021
oktober 2021
Het is klein, mini klein. Het is met het blote oog absoluut niet te ontwaren, noch te zien of te
ruiken. Nog erger, als je eenmaal de gastheer ervan bent geworden blokkeert het een aantal van
die zintuigen. Om te voorkomen dat we gastvrouw en of heer worden, wordt onze beweging en
omgangsvrijheid beperkt en daarmee de organisatie van onze Businessclub wedstrijden. Nog
steeds heeft dat friemeltje impact op alle gezelligheid, het lekker vrij gezamenlijk spelen gevolgd
door dat heerlijke nuttige “netwerken” – alles in de war en alles in z’n greep !
Natuurlijk gaat het hierover dat uitermate vervelende Corona virus dat rondwaart, met al z’n
uitstulpsels binnendringt en daarmee ons het leven zuur maakt. Alweer zuur moet klinkt beter
het is nu al voor het tweede jaar.
De vraag ” to booster or not to booster” is op dit moment actueel, en de GGD’s in het land doen
samen met de huisartsen en ziekenhuizen allemaal hun best zodat het leven weer een beetje
normaal kan worden. En met normaal wordt natuurlijk bedoeld dat we weer met z’n viertjes
door de baan kunnen nadat we eerst samen onder het genot van een kop koffie bij Eline de
inschrijvingen hebben gedaan. En na afloop van het rondje gewoon het clubhuis in, normaal, de
uitslagen bekend kunnen maken, prijzen kunnen uitdelen, handen schudden, eventueel
knuffelen en/of een kusje plaatsen op de wang van een winnares …...
Helaas, nog even niet, het is nog niet toegestaan: in november konden we - ondanks de Delta
variant - nog wel met een ½ SG en in flights van 4 met 2 teams door de baan, wel op gepaste
afstand en het clubhuis mochten we gelukkig nog in, zij het na een – terechte – strenge controle
van geldige QR code of een gelijkwaardig papiertje, maar moesten we wel op
de stoel blijven zitten. Zo ook voor de prijsuitreiking, een mooie gelegenheid
aangegrepen door Maikel om met gepaste trots z’n nieuwe bedrijfsimago in
de vorm van een toepasselijk logo en vooral schitterende brochure te
presenteren, moesten winnaars zittend de mooie wijnen in ontvangst nemen.
Met veel elan vergezeld van een stralende glimlach nam Eline het uitdeel &
loopwerk voor haar rekening om af te sluiten met een totaal onverwachte
plezierige verrassing voor Jan en Ger .
In december werd het al wat strenger: de nieuwe Omicron-variant had zich in Nederland
aangemeld, dus het inschrijven gebeurde “op afspraak” waarna er direct doorgelopen moest
worden om in ganzenpas van de eerste tee af te slaan. Gelukkig nog steeds in flights van 4, maar
wel op een grotere onderlinge afstand op de baan. Dat laatste was dan ook niet het grootste
probleem, ongeplande afzwaaiers waren opeens zeer welkom. Echter na de wedstrijd, met het
mond/neus
masker op naar
boven, een nog
strengere controle
op de QR-code,
zitten, niet
bewegen en
afwachten totdat
iedereen boven was. Eline en Jan konden gelukkig wel via
de laptop de uitslagenen invoeren en daarna
bekendmaken. Het
rondlopen en met veel
enthousiasme de prijzen,
voor deze middag door Ron
van der Kooij ter
beschikking gesteld,
overhandigen aan de gelukkige winnaars moest helaas nog even
worden uitgesteld - de gelukkigen konden zelf hun prijzen van de
tafel afhalen.
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Maar een lichtpuntje in deze door Corona geteisterde dagen was er ook en opnieuw had de
Businessclub Commissie een “pleistertje” bedacht om uit te
reiken aan alle speelrecht houders. Was dat vorig jaar nog een
Kerststaaf, dit jaar was er een kleinere pleister vereist en dus
een aangepast presentje of zoals Ger zei in z’n speech “een
doos met Kerstballen”. Naast dat hij een korte omschrijving
gaf van de te verwachten veranderingen m.b.t. het leden
bestand, was de attentie bedoeld om een warme herinnering
aan een moeilijk seizoen te geven, een seizoen waarin we in
de zomer toch wel hele fijne dagen hebben gehad zoals een super Cross Country, de geslaagde
Par 3 en nog een aantal andere heerlijke dagen. De middag werd afgesloten door Eline namens
alle leden in de bloemen te zetten voor haar toch altijd weer enorme enthousiaste en geheel
belangeloze inzet, net als de bos een stralend middelpunt!
Tja, en dan nu is het uitkijken naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. We weten al van een
nieuwe regering, we hopen op een kentering in de besmettingen en vooral veel golf plezier. Het
eerste hebben we niet in de hand, de kans die we daarop hadden ligt alweer ruim 9 maanden
terug, de kans om wat aan het 2e aspect te doen is booster en nog een booster. De invloed op het
laatste, het golfplezier hebben we zelf volledig in de hand en met de wetenschap dat we elkaar
binnenkort weer zullen zien, uitdagen en daarna gezellig borrelen is in ieder geval al een
booster op zich!
Uitslag 19 november 2021
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Van der Kooij
Zirkzee Groep
ABN AMRO
BOB Groep
100% Leiden
Compass Interim
Van den Brekel
Rednose
Boardtrust
Human Capital Care
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Ook deze maand is weer een
wedstrijd, hoe en in welke format is
nog even de grote vraag – hoe dan ook,
we gaan er gewoon voor: lekker even
naar buiten op vrijdag 21 januari Eline zal ons op de hoogte houden.
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Zirkzee Groep
Compass Interim
Van Velzen
Human Capital Care
BOB Groep
Seggment
Boardtrust
ABN AMRO
Miss Steel
Van der Kooij
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