
 
 
Beste leden van Business Club Golfclub Riel, 
 
Op 25 mei a.s. gaan wij weer starten met het Business Club competitieseizoen. De Covid 
maatregelen worden deze week versoepeld en maken het organiseren van de wedstrijden weer 
mogelijk.  
Wij hopen dat jullie de afgelopen periode allemaal goed zijn doorgekomen en dat de 
opgebouwde immuniteiten en vaccinaties nu definitief een einde maken aan alle ‘Lockdown’ 
maatregelen en we vol kunnen gaan voor de eer en de mooie prijzen die er aan het eind van het 
seizoen te winnen zijn en we eindelijk weer kunnen proeven van de gezellige en ongedwongen 
sfeer die zo kenmerkend is voor onze Business Club. 
 
In dit schrijven krijgt u een aantal data door met betrekking tot de bedrijven competitie en de 
inlooplessen in 2021. Noteer ze alvast in uw agenda!!!  
 
BEDRIJVENCOMPETITIE 
 

Programma 2021   
25-05-20 Openingswedstrijd 2021/ 1e ronde 
22-06-20 2e ronde 
27-07-20 3e ronde 
24-08-20 4e ronde 
28-09-20 5e ronde (incl. “beat the pro”) 
26-10-20 6e ronde 
23-11-20 Slotwedstrijd 2021 

 
De slot- en openingswedstrijden worden u aangeboden door GC Riel. Introducees zijn daarbij 
welkom. 
 
De slotwedstrijd zal in een Cross Country vorm gegoten worden. 
Steeds melden vanaf 15.00 uur en start wedstrijd om 15.40 uur. 
 
De bijdrage voor de catering (eten en drinken) bij de competitierondes 2 t/m 6 is €35 p.p. 



 
 
INLOOPLESSEN GOLFSCHOOL GELDROP 
Ook dit jaar hebben we weer inlooplessen georganiseerd, in samenwerking met Golfschool 
Geldrop.  

Dit jaar zijn er wederom inlooplessen en hebben we de mogelijkheid hebben om 1x2 uur tijdens 
een business wedstrijd een ‘’beat the pro” te doen of een andere activiteit met de Pro van 
golfschool Geldrop. 

U kunt (eventueel samen met een introducee) gebruik maken van deze gratis lessen op de 
volgende data: 
 

Inlooplessen 2020   
Les 01 15/06/21 19.00-20.00 
Les 02 13/07/21 19.00-20.00 
Les 03 17/08/21 19.00-20.00 
Les 04 7/09/21 19.00-20.00 
Les 05 21/09/21 19.00-20.00 
Les 06 12/10/21 19.00-20.00 
Les 07 2/11/21 19.00-20.00 

 
 
UITWISSELINGSWEDSTRIJDEN MET ANDERE GOLFVERENIGINGEN 
Ook dit jaar willen we weer uitwisselingswedstrijden met andere verenigingen organiseren. Op 
dit moment lopen daarover contacten met de verenigingen Overbrug (THUIS), Gulbergen (UIT of 
THUIS) en Tongelreep (UIT of THUIS).  
Indien mogelijk zal (zullen) de thuiswedstrijd(en) gecombineerd worden met onze 
bedrijvencompetitie op dinsdag, tenzij dit voor de andere club niet mogelijk is. 
Zodra we hier meer informatie over hebben zullen we u informeren. 
 
 
We hopen jullie weer in groten getale te mogen verwelkomen op onze businessdagen. En we 
hopen vooral dat u weer heel erg gaat genieten van deze maandelijkse bijeenkomsten met een 
rondje golf, gevolgd door onderlinge gezelligheid en netwerkmogelijkheden onder het genot 
van een drankje en heerlijk eten in ons Clubhuis. 
 
Heel graag tot de Openingswedstrijd op 25 mei a.s. Wij zijn er klaar voor. U toch ook? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bedrijven en Sponsorcommissie Golfclub Riel 
Jeanne Eikemans, Gerard van der Palen, Jan ten Wolde 
Datum: 17-5-2021 


