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Op donderdag 7 september 2017 staat hét netwerk - 
evenement voor de leden en relaties van FHI weer gepland:  
het FHI-Golftournament.

De sportieve ontmoeting tussen leden en relaties van FHI is al jarenlang 
één van de belangrijkste business relatiedagen. Mede door de sfeer, 
collegialiteit en kwaliteit van de catering is het evenement in de jaren 
uitgegroeid tot een fenomeen met veel vaste wedstrijdspelers. Het 
deelnemersveld blijft zich echter nog jaarlijks verjongen en er komen 
steeds nieuwe spelers bij.

Golfbaan ‘Het Rijk van Nijmegen’
Als locatie voor het FHI-Golftournament is dit jaar gekozen voor ‘Het Rijk van Nijmegen’. 
Alle ingrediënten voor een fantastische dag zijn hier voorhanden. De 18 holes aan de  
Nijmeegse kant van de baan zijn prachtig volgroeid en licht glooiend. De ruim 75 strategisch  
geplaatste bunkers vormen hier een sportieve uitdaging. Net als in de baan worden in 
het gezellige clubhuis de begrippen Kwaliteit en Gastvriendelijkheid met een hoofdletter 
geschreven.

Wedstrijdvorm
Dit jaar wordt gespeeld in de wedstrijdvorm Texas Scramble. In vooraf ingedeelde teams 
van drie of vier spelers gaat men de baan in. Alle spelers slaan iedere hole af, vervolgens 

wordt door het team gezamenlijk de 
beste van de vier ballen gekozen om 
mee verder te spelen. In deze vorm 
is het ook voor golfers die onlangs 
hun golfvaardigheidsbewijs hebben 
behaald goed mogelijk om met de 
ervaren wedstrijdspelers  
mee te doen. 

Ook voor de ongeoefende golfers en 
(nog) niet-golfers zijn er genoeg  
mogelijkheden om op hun eigen 
niveau mee te doen. Voor de echte 
beginners is er een clinic-programma 
onder leiding van professionals. Zij 

worden hierin begeleid op alle facetten van de 
golfsport; onder meer regels, techniek, etiquette 
en tactiek. Gevorderde beginners (leden/relaties die 
al vaker een clinic hebben gevolgd maar nog geen 
golfvaardigheidsbewijs hebben) kunnen meedoen 
aan de masterclinic. Indien zij in het bezit zijn van 
baanpermissie dan kunnen zij meedoen aan de 
wedstrijd.

Ontvangst en aanvang wedstrijd 
Wedstrijdspelers zijn vanaf 11.00 uur van harte welkom in het clubhuis. Zij vertrekken 
tegen 11.45 uur naar de baan, waar om 12.00 uur de wedstrijd met een shotgun wordt 
gestart. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen is een golfvaardigheidsbewijs of 
baanpermissie verplicht.

Golfclinic 
Voor de clinicspelers staat vanaf 12.00 uur een heerlijke lunch klaar. Het sportieve gedeelte 
begint voor deze deelnemers om circa 13.00 uur. Aan het einde van de middag komen alle 
groepen – wedstrijd- en clinicspelers – weer samen in het clubhuis voor het aperitief. 

Aansluitend is er de prijsuitreiking. Omdat iedere deelnemer wel één of meer aardigheidjes 
meebrengt voor de prijzentafel gaat uiteindelijk niemand met lege handen naar huis, 
maar er is maar één team dat de grote wisselbeker in ontvangst mag nemen. De dag 
wordt afgesloten met een compleet verzorgd dinerbuffet.

Een hartelijke uitnodiging aan u en uw collega’s om in te schrijven 
Alle leden en VIP-relaties van de technologiebranches zijn welkom. Breng een aantal  
collega’s mee of nodig wat relaties uit om mee te gaan en stel eventueel uw eigen  
flight samen. De kosten voor deelname bedragen € 120,- exclusief btw per persoon. 
Aanmelden kan via het inschrijfformulier in de brochure.

U bent van harte welkom op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen (Postweg 17, 6561 KJ  
Groesbeek) om te ervaren hoe mooi golf kan zijn! 

Inschrijven 
Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Reageer snel 
om teleurstelling te voorkomen want deelnamemogelijkheden 
voor de 18 holes wedstrijd zijn beperkt. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met Linda Huber-van Essen van FHI, 
telefoonnummer (033) 465 75 07, e-mail Linda.huber@fhi.nl.

Donderdag 7 september 2017
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek
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