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GOLFZAKEN

Een uitgave van de
bedrijvenclub

Personeelsuitje of teambuilding?

Dresscode
Etiquette

Er even tussenuit met het hele bedrijf of afdeling(en). Kom naar Golfclub De Compagnie. De
perfecte locatie om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen of om het teamgevoel te versterken.
Op de golfbaan heerst een ongedwongen sfeer, waar er ruimte is om elkaar beter te leren kennen
en ideeën met elkaar uit te wisselen. Eventueel te combineren met een zakelijke activiteit.
Voorafgaand of na afloop van de golfronde is het mogelijk om in ons clubhuis een training te
geven of een vergadering te houden. Hiervoor bieden wij op maat gemaakte arrangementen.
Informatie kunt u inwinnen bij onze Clubmanager via: info@golfclubveendam.nl.

4 Sterren Golf

Business Kampioenschap

Introduceer!
SPIE

Aanbieding: Golfclinic en diner vanaf €37,50

Nieuw bedrijfslid

Koffie met lekkers
1 uur golfclinic onder begeleiding van de golfpro
9 holes Compact Golf

Eerste speeldag

Een verslag van 21 april

Dagschotel

Dresscode
Er bestaan bij sommige mensen nog vooroordelen rond kleding
op de golfbaan. De ‘verplichte’ geruite broek is echter ruim
verleden tijd, hoewel deze inmiddels weer terugkomt als zeer
modieus kledingstuk! De golfwereld hecht echter wel aan
etiquette. Op bijna alle golfbanen zijn kledingvoorschriften, die
per baan kunnen verschillen. In het algemeen verwacht men dat
de bovenkleding met een kraagje is uitgerust, voor de heren met
mouw. Bij voorkeur een lange broek of een bermuda tot net
boven de knie. Absoluut geen shorts, trainingspakken of
fluorescerende kleding. Ook kan het voorkomen dat
golfbanenbanen jeans onacceptabel vinden. Ook schoenen met
hoge hakken zijn niet toegestaan omdat deze de zorgvuldig
geprepareerde fairways, tee-boxen en greens kunnen
beschadigen.
Voor de bedrijvencompetitie gelden bovenstaande richtlijnen
uiteraard ook. Tevens wordt het zeer gewaardeerd als er tijdens
de competitie in een herkenbaar team-outfit wordt gegolft evt.
met naamsvermelding. Op deze manier zijn de teams duidelijk
herkenbaar.
Indien teams blijven eten of de prijsuitreiking bijwonen, is het
gebruikelijk om even te verfrissen en te verkleden. ‘Smart casual’
is dan voldoende.
De bedrijven commissie

Save the date
Donderdag 21 september 2017

Business Kampioenschap

Introducee competitiedagen
Binnen de bedrijven competitie is er nog plaats voor een
aantal bedrijven. De beste ambassadeurs van onze gezellige
bedrijvencompetitie zijn natuurlijk de spelers zelf.
Tijdens de competitiedagen bestaat er de mogelijkheid om
bedrijven in uw netwerk uit te nodigen en te introduceren
binnen de competitie. Voor de mogelijkheden kan er
contact met de clubmanager opgenomen worden.

Nieuw bedrijfslid – SPIE Nederland

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening
op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt zijn klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en
het onderhoud van netwerksystemen en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. SPIE Nederland behoort tot de
top 3 van technische dienstverleners in Nederland.
SPIE heeft een goede landelijke dekking en is, onder andere vanuit Hoogezand en Delfzijl, actief in de marktsegmenten Smart city,
e-fficient buildings, Energies en Industry services.
De focus bij Industry services ligt op het engineeren, automatiseren, bouwen, onderhouden en optimaliseren van industriële
processen, terugwinnen van energie en het duurzaam beheren van technische installaties. Met haar expertise en knowhow levert
SPIE totaaloplossingen die innovatief, kosteneffectief en veilig zijn.

Verslag eerste speeldag bedrijvencompetitie
Op vrijdag 21 april was de eerste speeldag van de bedrijvencompetitie. Bijna dertig teams trotseerden stormachtig weer met
windsnelheden oplopend tot 60 km/h. Gelukkig bleef het de gehele speelronde droog. Onder de strijdlustigen ook een aantal
nieuwe bedrijfsleden en teams! Scholma Print & Media uit Bedum heeft vorig jaar deelgenomen aan de competitie en is vanaf het
seizoen 2017 bedrijfslid geworden. Spie Noord Nederland heeft ook voor het bedrijfslidmaatschap van De Compagnie gekozen en
zal het komende seizoen deelnemen aan de bedrijvencompetitie. Geen bedrijfslid maar wel vastberaden om alle competitiedagen te
golfen zijn Actemium/Axians en Zeilstra Schilderwerken. Allen van harte welkom!
Traditiegetrouw mogen deelnemende bedrijven voor de eerste competitieronde relaties uitnodigen om deel te nemen aan een clinic,
met aansluitend een wedstrijd op de Compact Golfbaan. Een enthousiaste groep aspirant-golfers werden door Golfprofessional
Wouter Oosting voorbereid op deze wedstrijd. Patrick Boer en Erwin Tjarks wisten hier de prijzen in de wacht te slepen.
Een veel gehoorde opmerking na het spelen was dat men de greens sterk van elkaar vond verschillen. Mede door de lage
temperaturen van de laatste week, de ene green meer zonnestralen vangt dan de ander en er nog niet dagelijks gemaaid wordt valt
dit redelijk te verklaren. Nu blijft golf natuurlijk een sport waarbij je op wisselende omstandigheden moet anticiperen. Slecht een
klein groepje golfers slaagden er in om in de buffer te spelen.
Team SVDB Nano Coatings/Primera ’t Luifeltje vertegenwoordigd door Dick Dijk en Joke Sanders hebben de beste inschattingen
gemaakt en brachten gezamenlijk de beste score binnen van 68 stableford punten, gevolgd door Albert Harms en Marcel Mulder van
Harms Autoschades met 63 punten. Ook D&W Installatietechniek haalde met Marco Dijk en David Suk 63 punten binnen. Op basis
van handicap behaalden ze daarmee de derde plaats. De Neary op hole 7 werd geslagen door Marjan Hooijer. Marjan werd door het
altijd enthousiaste RaboTeam geïnspireerd tot ongekende prestaties en wist op de Neary-hole haar bal op slechts 40 cm van de hole
te plaatsen! De Longest-drive werd bij de dames gewonnen door Alice Oldenburger. Bij de heren sloeg Robert Ritsema het verst.
De dag werd afgesloten in het clubhuis met een voortreffelijk aspergebuffet, verzorgd door het restaurant van De Compagnie.
Sponsoren:

www.golfclubveendam.nl |

Volg ons ook op Facebook!

