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GOLFZAKEN
Golf: Een verbindende factor
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Golfen en zaken doen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de golfbaan en in ons clubhuis
leert u uw (potentiele) zakenpartners beter kennen. Het golfspel zorgt voor verbroedering en
meer aandacht voor elkaar. Of u nou 9-holes of 18-holes golft, het biedt u de kans om relaties
beter te leren kennen. De basis voor een langdurige, hechte en succesvolle zakelijke relatie.
Door sportiviteit, ontspanning en de gezelligheid tijdens het golfen, kunt u uw business op een
aangename manier laten groeien. Vele malen aangenamer dan een stijf gesprek op een
gedwongen netwerkbijeenkomst.
De Compagnie biedt u met haar bedrijvenclub een veelvoud aan mogelijkheden om nieuwe
zakelijke kansen te ontdekken. Het is een bedrijvenclub omringd door een diversiteit van
bedrijven uit de regio. Juist deze diversiteit maakt het netwerk interessant.
Naast de activiteiten van de bedrijvenclub kunt u ook gebruik maken van maatwerkoplossingen.
Uw zakelijke lunch, borrel of diner, eventueel gecombineerd met een golfclinic, golfdag of
vergadering. De Compagnie faciliteert graag!

Dijstelberge & Omta advocaten winnaar bedrijvencompetitie 2017
Bedrijfslid Jan Pieter Dijstelberge beleeft veel plezier op de golfbaan. Sinds twee jaar is hij
met zijn advocatenkantoor bedrijfslid van De Compagnie en neemt hij actief deel aan de
bedrijvencompetitie. Met als resultaat overall winnaar van de competitie in 2017. Het
verslag daarvan kun u lezen op de achterzijde.
Dijstelberge & Omta advocaten hecht in de omgang met ondernemers sterk aan
persoonlijk contact. Het is een werkwijze die de technologie niet kan overnemen. In het
geval van een juridisch conflict komt tevens creativiteit om de hoek kijken, zoals de wijze
van onderhandelen en psychologische aspecten. Vooral deze combinatie van factoren
maakt het interessant om een ervaren advocaat te raadplegen. Bovendien heeft
Dijstelberge & Omta advocaten de afgelopen 15 jaar een aanzienlijk relatienetwerk
opgebouwd, waarvan haar cliënten eveneens profiteren.
De wet van vraag en aanbod wordt steeds meer leidend in de advocatuur. Het leveren
van maatwerk, gedetailleerde kennis, contacten en zakelijk meedenken bepalen de
kwaliteit van juridische dienstverlening. Met Dijstelberge & Omta advocaten als externe
huisjurist, kunt u zich richten op het ondernemerschap en behoeden zij u voor de
valkuilen.
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Kars Potze Mannenmode is trotse sponsor van Golfclub De Compagnie. De
winnaar van de bedrijvencompetitie krijgt een volledig opmaat gemaakt tenue!
Bij Kars Potze Mannenmode vindt u de mooiste kleding. Al sinds 1995 actief in
Veendam. De kleding is van hoge kwaliteit, met variërende prijzen. Mannenmode
met bekende merken als Harris Tweed, Olymp , Digel en Meyer. Er is voor ieder
wat wils, van jong tot oud. Het personeel van Kars Potze Mannenmode is uw
expert op het gebied van mode, met vakkundig kledingadvies.

Verslag slot bedrijvencompetitie en sponsordag 2017
Op 6 oktober is de laatste speeldag van de bedrijvencompetitie en de Sponsordag 2017 van Golfclub de Compagnie gespeeld. Deze
feestelijke dag werd speciaal georganiseerd voor alle gewaardeerde bedrijfsleden en sponsoren. De sponsordag werd gewonnen met
een topscore van maar liefst 76 stableford punten door Dijstelberge & Omta Advocaten. Deze score was tevens goed om een aantal
plaatsen in het competitieklassement te stijgen. Overtuigend heeft Dijstelberge & Omta Advocaten de bedrijvencompetitie 2017
gewonnen. Een kort verlag:
Het heeft al enige weken veel geregend en dat is te merken aan de
zeer natte golfbaan. Greenkeepers hebben vroeg in de ochtend
nog hard gewerkt om takken en bladeren te verwijderen die
losgekomen waren tijdens de storm van donderdag. Daarvoor veel
dank! De baan was zeer nat, zo nat zelfs dat handicarts niet de
baan in konden.
Met een deelnemersveld van zo’n zestig fanatiekelingen werden
harde wind en regen getrotseerd. Voor veel deelnemers was het
hard werken, vanaf de tee gaf de fairway geen meter cadeau.
De ballen kwamen neer en lagen onmiddellijk stil. En dan worden
holes gemiddeld toch zo’n dertig meter langer. De tijdelijk regels maakten de baan toch prima bespeelbaar. Door de hele baan mocht
er geplaatst worden en alle bunkers waren GUR.
Dat je prima kon golfen onder dergelijke omstandigheden bewees team Dijstelberge & Omta Advocaten, vertegenwoordigd door Jan
Pieter Dijstelberge en Jan Jaap Wuite. Zij wisten maar liefst 76 stableford punten binnen te brengen. Dit was ruim voldoende voor het
winnen van de Sponsordag 2017. Tweede werden Feico van der Ploeg en Harry Ploeg spelend namens Scholma Print & Media met 68
punten. Voor Gasterra behaalde Imelda Weel en Marcel Everts 64 punten. De Neary werd gewonnen door Jesse Veentjer spelend voor
Beekman Tandtechniek. Met een precisieschot op hole 3 sloeg hij de bal 3 meter naast de hole. De Longest Drive bij de dames viel ten
prooi aan Caroline Freese (Kuurman Noord B.V.) en bij de heren sloeg Laurenz Dijkhuis de bal het verst (Copy Republic). Albert Harms
wist maar liefst twee birdies te scoren, Laura-Ann Mulder en gastspeler Jorrit Bust van Idee 101 wisten beiden 1 birdie te maken.

Uitwisseling Bedrijfsleden stamppotmatch
Vrijdag 3 november vond er een speciale speeldag plaats voor de bedrijvenclubs van Golfclub de Compagnie, GolfParc Sandur,
Golfpark Exloo en Golfclub Martensplek. Met 65 enthousiaste deelnemers werd om 11:30 uur gestart met een 18 holes wedstrijd.
De baan lag er uitstekend bij en met een stimp van 8.8 waren de greens razendsnel. De temperatuur was aangenaam voor november.
37 punten werden gehaald door Ouwendijk Fysio (Golfpark Exloo), Hy-Lok Europe BV (Martensplek), Rabobank Borger Klenckeland en
InBusiness ICT Telecom en ICT diensten (Golfpark Sandur).
De neary was voor Eric Vrijlandt (Hy-Loc Europe BV), de longest
bij de dames voor Pauline Wagner (Geerts B.V., Martensplek) en bij
de heren voor Richard Knol (ABN AMRO, Martensplek) Robert
Ritsema, kwam binnen met twee birdie`s.
De deelnemers werden tijdens de wedstrijd voorzien van een broodje
rookworst en Gluhwein.
Na afloop van de wedstrijd stond er een uitgebreid stamppotbuffet
klaar. Al met al een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling
vatbaar!
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Volg ons ook op Facebook!

