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Beste vrienden, 

De aanloop naar de landelijke golfdag zit erop.  

Op 24 juni hebben we gespeeld op Golfclub 

Hoogland.  Het werd het verhaal van de 10 

kleine negertjes (of mensen met een kleur zo 

u wilt). De aanmeldingen gaven goede hoop 

op een mooi deelnemersveld. Tot het in de 

week voor de start de afzeggingen binnen 

kwamen en uiteindelijk hebben we met 4 

personen toch wel genoten van een ronde in 

de zon. Wel lastig, en schrijver dezes had daar 

veel last van, een meter naast de fairways was 

het nauwelijks mogelijk om je bal te vinden in 

de hoge en dichte begroeiing, laat staan dat 

hij speelbaar was. Waarom moeten we spelers 

dwingen om risicoloos uitsluitend het midden 

van de baan te gebruiken?  

Goed excuus voor een slechte score, minder 

voor het spelplezier en dat zou de 

baanbeheerder ook mee moeten wegen in zijn 

maaiplannen. De winnaar was, alweer, 

Etiënne Poulissen en verder eindigde iedereen 

in de top vier. Het eten na afloop was erg 

aangenaam en de conversatie op (golf)niveau. 

Ofwel voor herhaling vatbaar. 

Voor nu een fijne vakantie gewenst en 

hopelijk zien wij alle deelnemers van de 

afgelopen maanden op 26 augustus op de 

Goyer.

 

Oud-leden zijn van harte welkom. En (hun) eventuele introducees uiteraard ook. Nadere informatie 

over de golfdag en de kosten voor oud leden en introducees volgen later. Aanmelden kan uiteraard 

ook nu al en we zetten iedereen graag op de lijst. 

Opgave voor deelname, introducées (met emailadres) en eventuele sponsoring bij Hans de Groot: 

hansdegroot@dgmc.nl of Aldert Veenstra aldert.veenstra@accoris.com. 

Voor het programma en organisatie kijk door op de volgende bladzijde: 

 

mailto:hansdegroot@dgmc.nl


 

 

 

 

Programma 2021 

 

 

22 april  The Links Valley Golfcouse and Country Club,  

dagwinnaar Peter van den Boogaard 

 

25 mei  The Mondial (voorheen Nieuwegeinse Golfclub),  

 Dagwinnaar Etiënne Poulissen 

 

24 juni Golfclub Hoogland Amersfoort, 

 Dagwinnaar Etiënne Poulissen 

 

Juli Slaan we over in verband met “mogelijke” vakanties 

 

26 augustus  De landelijke golfdag en finale van de Mobilé Golf Cup  

de Goyer Golf & Country Club in Eemnes,  

(defending champion Etiënne Poulissen) 

 

 

 

 

De regels 

Twee uitslagen (Stableford) tellen mee voor het eindklassement. De Mobilé Golf Cup wordt op 9 

september uitgereikt aan de overall winnaar. De deelnemers gaan weg op hun handicap waarbij voor 

de uitslag een handicap van 36 als minimum geldt. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie namens Mobilé Businesskringen: 

 

Hans de Groot,           Aldert Veenstra,  

DGMC  Raadgevers voor DGA's                  Accoris Corporate Finance  


