Golfen op de nieuwste golfbaan van Nederland.
Business- en Netwerkcommissie Hooge Graven was 28 juni te gast op “The Links Valley” in Ermelo.
Deze fraaie nieuw aangelegde 9-holes baan op de Veluwe is sinds 5 weken bespeelbaar. De baan is de eerste
reversibel bespeelbare baan in Nederland. Zeer de moeite waard en zoek uit wat het in houdt.
Met prachtig weer, 25 graden plus, en op een nog niet volledig gereed complex qua kleedkamers en restaurant
,waren we met het mooie aantal van 18 leden present. Onze gastvrouw Rianet van der Ven en haar team hadden
alles in het werk gesteld om ons een fantastische middag en avond te bezorgen. En dat is meer dan voortreffelijk
gelukt! Het improvisatievermogen werd maximaal op de proef gesteld!
Ruim na 18:00 uur kwamen de 6 flights binnen en menigeen met de “tong op de schoenen”. De vele
hoogteverschillen in de baan geven prachtige vergezichten en lastig in te schatten lengtes in de baan.
De vochtgehaltes moesten, ondanks de goede verzorging in de baan, goed bijgevuld worden met een lekkere
hapjes plank. Uiteindelijk zaten 1 dame en 17 bezwete mannen op het terras van de clubtent! Ja geen clubhuis
maar een tent! Bijzonder en voor allen de eerste ervaring zonder douche......... maar met veel deodorant maakte
deze dag nog onvergetelijker!!
Leuk is te melden dat Roy Nij Bijvank van Koggel Reclame zich als nieuw lid heeft aangesloten. Het
lidmaatschap van Roelof Timmermans van “Timmermans Hardglas” wordt gewijzigd in de naam van zijn
nieuwe bedrijf “Ro-Tim v.o.f.”
De prijswinnaars:
- dagwinnaar Mike Mulder met 36 stablefordpunten;
- de “neary” was voor Jos Ruessen
- de “longest” wederom voor Mike Mulder
Tijd voor de mini BBQ ... met een lekkere entrecote voor een ieder met daarbij salade en frietjes. Met de nodige
drankjes en koffie in een kartonnen bekertje gingen we weer goed gehydrateerd en laat huiswaarts.
Een geslaagde dag zo voor de zomerstop.
Iedereen een fijne zomerperiode gewenst!
Schroom niet te informeren of meld je gewoon aan ga met ons mee.
20 september a.s. zien we elkaar weer op de Golfbaan Zuid Drenthe.
Interesse in lidmaatschappen informeer bij ons. De Business- en Netwerkcommissie brengt u graag op de
hoogte van onze fiscaal aantrekkelijke en herziene sponsorpakketten!
Met vriendelijke groet,
Business- en Netwerkcommissie van Hooge Graven Golfclub Ommen
Tom Leerkes

