
Bij SEVE Golfcenter Rotterdam sla je op 
de driving range ballen met “TRUST”!

Vrijdagavond 18 juli om klokslag 
20.00 uur sloeg Willem van Hane-
gem op SEVE Golfcenter Rotterdam 
de eerste officiële bal waarmee de 
100.000 nieuwe door TRUST ge-
sponsorde driving range ballen in 
gebruik werden genomen. Zoals 
passend bij hem deed Willem van 
Hanegem dat met een fraaie “krom-
me” bal.

De aanwezige genodigden werden 
vervolgens onder het genot van een 
hapje en een drankje geamuseerd met 

een trick show door Michel Koster, één 
van de assistenten van headpro John 
Woofe, waarna ze de nieuwe ballen 
zelf konden uitproberen.

Michel Perridon, de eigenaar van 
TRUST computer accessoires en fre-
quent bezoeker van de driving range, 
zeurde al langere tijd bij eigenaar 
Robin Bravenboer dat het hoogno-
dig was dat de driving range ballen 
moesten worden vernieuwd en zag dat 
gelijktijdig als een mooie kans om de 
naam van zijn bedrijf aan die van SEVE 

Golfcenter Rotterdam te verbinden en 
de naam van zijn bedrijf op maar liefst 
100.000 ballen terug te zien. Vanaf nu 
sla je op SEVE Golfcenter Rotterdam 
je ballen dus echt met “TRUST”!

Voor de ingang van SEVE Golfcen-
ter Rotterdam had Michel Perridon 
trouwens waarschijnlijk het snelste en 
duurste reclamebord van Nederland 
neergezet, een Bugatti Veyron, vol-
ledig bestikkerd met TRUST reclame 
uitingen!

Zaterdag 19 juli werden er van 12.00 
tot 19.00 uur voor de reguliere bezoe-
kers van de driving range nog diverse 
activiteiten georganiseerd en kon er 
onder andere onbeperkt gratis bal-
len geslagen worden, wat gezien de 
drukte een doorslaand succes was 
waar eigenaar Robin Bravenboer met 
genoegen op terug kijkt.

Tekst en foto’s: Eric Veenhuyzen /  
EV Fotografie

BRABANT GOLF TOUR OP 
GC DE HAENEN 20 JULI

Handicartwedstrijd Golfclub Almkreek 
en Golfclub De LIngewaelsche brengt 
ruim € 6.500 op.

Broeierig warm was het op De 
Haenen waar 54 deelnemers (m/v) 
meededen aan de derde BRABANT 
GOLF TOUR wedstrijd. Deze prach-
tige parkland baan met veel heide-
begroeiing ademt pure historie uit. 
Zo ligt naast hole 10 een voormalig 
zwembad waarin ooit prinses Juliana 
gebadderd heeft; én er staat een 
fraai bejaardencentrum voor pa-
ters en zusters die in vroeger tijden 
naar alle continenten uitgezonden 
werden. De afspraak met het ma-
nagement van GC De Haenen is dat 
alle activiteiten rondom de begraaf-
plaats stilgelegd worden zodra een 
pater of zuster ten grave gedragen 
wordt, heel bijzonder.

Net als de vorige 2 edities op GC Mid-
den Brabant en GC Best had de BGT 
organisatie ook voor de derde toer-
nooidag alles uit de kast getrokken 
om iedereen een perfecte golfdag te 
bezorgen. Vaste ijkpunten waren weer 
de Stichting ALS alsmede de door Van 
Roosmalen Groep gesponsorde Volvo 
V40. Daarnaast werden aan het eind 
van de toch wel zeer lange en vooral 
dorstige dag diverse prijzen uitgereikt, 
waarna alle deelnemers zich tegoed 
konden doen aan het voortreffelijke 
diner.

GC De Haenen is als golfbaan abso-

luut de moeite van uw bezoek waard. 
Niet alleen de schitterende golfbaan 
maar ook het zeer fraaie clubhuis bren-
gen u echt in hemelse sferen, wellicht 
nog versterkt door de directe nabij-
heid van uitgewerkte religieuzen!

Nog één wedstrijd te gaan, en wel 
op zaterdag 30/08 op GC Prise d’Eau 
nabij Tilburg. Mis deze laatste kans op 
een gratis trip naar El Rompido niet! 
Eind november is ook een te gekke 
periode om het dan vermoedelijk 
koude Nederland te verruilen voor het 
(hopelijk) zonnige Zuiden!!

Tekst Ria van Bennekom

In augustus werd op Golfpark Alm-
kreek te Almkerk de jaarlijks terugke-
rende golfwedstrijd voor de Stichting 
Handicart gespeeld. Deze stichting 
heeft als doel golfers die niet in staat 
zijn 18 holes te lopen, tegen een sterk 
gereduceerde prijs een handicart aan 
te bieden. Iedere golfclub in Nederland 
organiseert jaarlijks zo’n wedstrijd om 
zoveel mogelijk geld voor dit goede 
doel op te halen. Voor de vierde keer 
organiseerde Golfclub Almkreek met 
Golfclub De Lingewaelsche gezamenlijk 
deze wedstrijd. 

De clubconsul van Almkreek Jos Smits en 
de clubconsul van De Lingewaelsche Gijs 
Dop wisten samen 112 deelnemers naar 
de baan te krijgen, bestaande uit leden 
van De Lingewaelsche en leden van Alm-
kreek. Iedere deelnemer betaalde € 15 
inschrijfgeld voor het goede doel. Daar-
naast kwamen er vele spontane giften en 
donaties binnen. Dat de sfeer van beide 
golfclubs op één golfbaan uitzonderlijk 
goed was bewees deze dag wel. Niemand 
had zich afgemeld voor de wedstrijd en 
mede dankzij het mooie weer werd deze 
greensomewedstrijd een groot succes. 
De prijsuitreiking vond plaats op het terras 
van paviljoen Den Duyl met uitzicht over 
de mooie golfbaan. Voordat de winnaars 
bekend gemaakt werden kon Jos Smits 

mededelen dat deze dag het mooie be-
drag van ruim € 6.500 had opgebracht. De 
winnaars voor De Lingewaelsche zijn Lenie 
en Bert den Toom en voor Almkreek Chris 
van Malkenhorst en Gerard de Kock. Zij 
mogen door naar de regionale wedstrij-
den in het land. 

Daarna volgde een grandioze verloting 
met prachtige prijzen die allen gespon-
sord waren door leden. Als “topper” tij-
dens deze verloting bood Go4Golfreizen 
twee maal een golfreis aan naar Belek in 
Turkije. De winnaars van deze golfreis wa-
ren Sape de Jong en Carel Verschuuren. 
Zij wonnen ieder een golfreis naar Belek 
in Turkije. Een week lang All Inclusieve in 
Hotel Cornelia Diamond inclusief vlucht en 
transfer met onbeperkt golfen. Deze reis 
werd aangeboden door Go4golfreizen en 
zal in december plaats vinden.

Heeft u interesse om ook hierbij aanwezig 
te zijn? Voor inlichtingen:  
“Go4golfreizen”. 

De organisatie kan terug zien op een zeer 
geslaagde dag.
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