De maand september was een maand met 2 events
*

Op donderdag 5 september was Hooge Graven gastheer voor De Rydercup tussen de Businessleden DG&CC
en Gelpenberg. Tom Leerkes mocht als kersverse toernooidirecteur zijn opwachting maken.
Hierin werd hij onder meer ondersteund Jelle Paauw van DG&CC (Drentse Golf & Country Club) en natuurlijk
Alien. Met een grote opkomst en onder geweldige omstandigheden werd er een ½ shotgun van hole 10 en 1
met 4 personen per flight gespeeld.
De dag werd meer dan goed ontvangen, gezien de reacties:
•Dank Teun voor deze mooi foto’s en natuurlijk jullie allen dank voor een fantastische dag!
•Dag liep super zo, dankzij jullie inspanningen!
•Zoals wij zeggen een complete dag! Goede organisatie, goede baan, goede horeca en goede sfeer!
•Ècht super en wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
Dank aan Martijn en zijn brigade, Alien, Ben, Marshal Martien, Tom en natuurlijk de greenkeepers voor hun
bijdrage om dit mogelijk te maken (onder meer en zonder iemand te kort te doen)

*

Op 20 september stond de vierde golfmiddag op de agenda en zijn we te gast bij Golfclub Zuid-Drenthe in
Erica.
Het programma voor die dag was als volgt:
13.00 - Ontvangst
14.00 - Start golfen
18.00 - Binnenkomst
19.00 - Afsluiten met een BBQ
De ontvangst was goed geregeld en al gauw konden we de baan in. 9 holes op de grote baan en 6 holes op
de par 3. De baan was enerzijds uitdagend en anderzijds weinig vergevingsgezind. Mooie waterpartijen en
echte rough op deze inlands linksbaan wisselden elkaar af in een windrijke omgeving. Naar verwachting is
menig golfbal achter gebleven in het Drentsche.
De avond werd afgesloten met een verzorgd buffet met BBQ. Niet zonder te vermelden dat voor en tijdens
het buffet een goed verzorgde wijnproeverij verzorgd werd. Een wijnproeverij gelardeerd met echte wijn
wetenswaardigheden en achtergrondverhalen door Derk Bleker van Le Vigneron.
Tijdens het buffet mochten wij als Hooge Graven enige prijzen ontvangst nemen.
• De Neary - Klaas Deen / Deen Makelaars
• De Longest, Meindert Bosma / Desso
• Winnares met 20 stablefordpunten - Annelien Fokke / Fokke Makelaardij
Terugkijkend een mooie dag en danken wij de organisatoren van Zuid Drenthe Nathalie Schulte en Martin
Kavanagh voor de organisatie en hun hartelijke ontvangst.

Aan de agenda van de BusinessClub* voor volgend jaar wordt hard gewerkt. We proberen weer een aantal
uitdagende bijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten waar u en uw gast onder sportieve omstandigheden en
een prettige ambiance samen met mede ondernemers kunt netwerken.

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.
* Voor een BusinessClub lidmaatschap hoeft u geen lid van Hooge Graven te zijn!
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