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Golf4life
Op 23 juni 2018 wordt het 

evenement Golf4life georganiseerd 

bij Hooge Graven Golfclub Ommen. 

Dit evenement staat volledig in het 

teken van KWF Kankerbestrijding. 

Heel veel mensen in Nederland 

hebben met deze verschrikkelijke 

ziekte te maken, daarom is er geld 

nodig om de strijd tegen kanker aan 

te gaan! 

Helpt u ons, samen met uw bedrijf 

in de strijd tegen kanker? Dat kan! 

Golf4life is een eendaags 

golftoernooi ontwikkeld door twee 

topspelers, Martijn van Oosterhout 

en Sebastian Dresen. Het toernooi 

is inmiddels geadopteerd door 

KWF Kankerbestrijding. Iedereen 

kan meedoen aan Golf4life. Een 

onvergetelijke ervaring met de 

gehele golfclub. Centraal in het 

concept is de golfmarathon voor 

topamateurs. Van zonsopgang 

tot -ondergang gaan twee golfers 

zoveel mogelijk holes lopen. 

Familie, vrienden, kennissen 

en bedrijven kunnen de golfers 

sponsoren voor het aantal holes 

dat zij lopen.

Waarom is er geld voor 
onderzoek nodig?
In Nederland krijgt 1 op de 3 

mensen in zijn of haar leven de 

diagnose kanker. Per jaar zijn dit 

ruim 100.000 mensen. Gelukkig 

betekent die diagnose niet direct 

een doodvonnis, maar toch sterven 

jaarlijks 45.000 mensen aan de 

gevolgen van de ziekte kanker. 

Daarmee is kanker doodsoorzaak 

nummer 1 in Nederland. KWF 

Kankerbestrijding is vastberaden 

om kanker zo snel mogelijk te 

verslaan. Ons ideaal is een wereld 

waarin niemand meer sterft aan 

kanker. Ons doel: minder mensen 

met kanker, meer mensen die 

genezen en een betere kwaliteit 

van leven voor kankerpatiënten. 

Alleen samen kunnen we ons ideaal 

waarmaken. 

Golf4life op Hooge Graven Golfclub Ommen
23 juni zal in het teken staan van zoveel mogelijk geld ophalen voor 

KWF Kankerbestrijding. De twee topamateurs van Hooge Graven die de 

uitdaging aan zullen gaan om gedurende de gehele dag minimaal 100 holes 

te lopen in de vorm van een golfmarathon zijn Rick Slot en Amber Bruins. 

Naast het sponsoren van de holes van Rick en Amber zijn er nog diverse 

andere mogelijkheden te sponsoren. Er kunnen bijvoorbeeld flights gekocht 

worden om daarmee vrij golfen of in estafette vorm met een groepje. 

Daarnaast zullen er side events georganiseerd worden in de vorm van een 

clinic, een jeugdprogramma, een longest drive competition en meer. De 

wedstrijdcommissie zal vanaf 14.00 uur een wedstrijd organiseren waar je 

samen met gasten aan mee kunt doen. Rond de klok van 21.30 uur zullen 

wij allemaal Rick en Amber een warm onthaal geven rond de green van 

hole 18 en tot slot de dag feestelijk afsluiten. Deelname aan deze dag staat 

open voor zowel leden als niet-leden. Gedurende de hele dag kan gebruik 

gemaakt worden van een “LuxePas” waarmee zowel in de baan als in het 

clubhuis genoten kan worden van lekkere hapjes en drankjes. Enthousiast 

geworden? Kijk snel op www.hoogegraven.nl/Golf4life voor meer 

informatie, inschrijven en prijzen. 

Programma
04:45  Ontvangst spelers golfmarathon
05:00  Start golfmarathon (hole 1 )
05:00  Start vrij golfen en golfestafettes (hole 1)
08:00  Opening foodstands
11:00  Start side-events 
11:00  Start 1e clinic
13:00  Opening wellness-stand 
13:00  Start 2e clinic + jeugdprogramma
14:00  Activiteit wedstrijdcommissie (hole 1 + 10)
15:00  Start 3e clinic + jeugdprogramma
17:00  Einde side-events + wellness-stand
21:00  Sluiting foodstand
21:30  Start feestelijk einde golfmarathon

Amber Bruins en Rick Slot 
de golfers voor Golf4life!



Sponsorpaketten
Wij hebben voor u als mogelijke sponsor van Golf4life verschillende 

sponsorpakketten samengesteld. De pakketten hieronder bieden diverse 

mogelijkheden om uw bedrijf te promoten.

Sponosring:  Platina  Gouden Zilver  Brons
   sponsor sponsor sponsor sponsor
       (hole sponsor)

Bedrag:  € 450,00 € 375,00 € 250,00 € 175,00

Flight:   4 pers.   4 pers.   -  2 pers. par 3
   grote baan par 3    18 holes of 
   18 holes  18 holes    2 pers. clinic

LuxePas:  8x  4x  -  2x

Longest drive: 4 pers.  4 pers.  -  2 pers.

Golfballen:  4  4  -  2

Hole sponsoring: Ja  Ja  Ja  Nee

Reclame:  Groot  Middel  Klein  Klein

* De winst van Golf4life komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding

* De bedragen zijn inschrijfgelden voor deelname aan Golf4life

* Betaling gaat vooraf en middels factuur

Bent u niet in de gelegenheid deel te nemen aan Golf4life, maar wilt u wel 

een financiële bijdrage leveren? Dan kunt u dit doen middels een donatie via 

bankrekening nummer NL04 RABO 0348 9143 18 ter attentie van Hooge 

Graven Golf + Country Club onder vermelding van Golf4life.

Meer informatie
Voor meer informatie, prijzen en opgeven kijk op 

www.hoogegraven.nl/Golf4life. Wilt u zich opgeven voor dit evenement? 

Inschrijven via:  www.hoogegraven.nl/Golf4life 
Vragen via:   golf4lifeommen@hotmail.com
Volg ons op facebook:  www.facebook.com/ 
    Golf4lifeHoogeGravenOmmen
Doneer via:   acties.kwf.nl/hoogegravengolf4life 
Heeft u meer vragen dan kunt u terecht bij Joyce Kasteel. 

Kom allen 23 juni 2018 naar Golf4life bij Hooge Graven en 
steun ons in de strijd tegen Kanker!
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