Vrijdag 5 oktober was er de Hooge Graven Invitational #3.

HG organiseert deze Invitational om bedrijven die betrokken zijn bij Hooge Graven Golfclub
Ommen als bedankje voor hun inzet en om gezamenlijk het golfseizoen in stijl af te sluiten.
Na ontvangst met koffie en gebak, de officiële verwelkoming van onze voorzitter Frans
Maréchal en een korte briefing werd met een shotgun van de 2e 9 een 9 holes wedstrijd
gehouden. De wedstrijd werd onder enorm mooie weersomstandigheden gespeeld. Ook in
deze 3e editie zijn de weersgoden ons meer dan goed gezind.
Na de wedstrijd en de netwerkborrel werd de avond ditmaal met een tweegangen diner
afgesloten. Team Martijn van HG heeft hierbij haar beste beentje voorgezet en men liet het
zich dan ook goed smaken.
Na het dankwoord voor de inzet, ondersteuning en natuurlijk met het oog op de toekomst
hopende op een verdere, sportieve en tevreden samenwerking aan de sponsoren vond de
prijsuitreiking plaats. Grote winnaar dit jaar was Bob Jonker van Tecnotion die met een
geweldig spel een stableford van maar liefst 28 punten liet noteren. Een grote daling in
handicap als gevolg. Helaas lag zijn afslag op hole 18 net buiten de fairway, waardoor Edwin
Slot van De Jong & Laan de eer van de longest op zijn conto mocht schrijven.
Bij de dames mochten beide dames, Yvonne Versteeg van Onno Versteeg Milieu Advies en
Marjolein Stevens van 360golf een flesje wijn in ontvangst nemen, daar geen van beiden de
fairway wisten te houden. De keus voor beiden was door Frans dan snel gemaakt 😉. De
gezamenlijke neary werd gewonnen door Henk-Peter Meilink van Acon.
De avond werd aangenaam en netwerkend afgesloten.
PS: Mignon en Alien, dank jullie voor de organisatie!
Klik hier voor de foto’s
___________________________________________________________________________
Wilt u als organisatie ook uw bedrijf promoten en netwerken in een sportieve en uitdagende
omgeving? Neem vrijblijvend contact op met de Business & Netwerk commissie voor de
mogelijkheden: bel naar 0529 455 999.

