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Technologisch Nederland in het Groene Hart van Holland

Hét netwerkevenement voor 
alle leden en relaties van de  
FHI-branches staat na de  
vakantie weer voor de deur: 
het FHI-golftournament, op 
donderdag 8 september 2016.

Traditiegetrouw belooft het een 
dag vol gezelligheid, sportiviteit 
en netwerken te worden. Wie 
er eerder was komt terug, om 
de sfeer, om de sportiviteit, om 

de collegialiteit. Maar ook om na de vakantieperiode de draad weer op te 
pakken met bestaande relaties en om verbinding te leggen met nieuwe, 
nog onbekende branchegenoten.

Ook voor de ongeoefende golfers en (nog) niet-golfers zijn er genoeg 
mogelijkheden om op hun eigen niveau mee te doen. Voor de beginners 
is er een clinic-programma onder leiding van professionals. Voor de 
gevorderde beginners (leden/relaties die al eens een clinic gevolgd hebben, 
maar geen golfvaardigheidsbewijs hebben) wordt een masterclinic 
georganiseerd. Niemand hoeft dus weg te blijven omdat hij niet kan golfen. 

Een hartelijke uitnodiging aan u en  
uw collega’s om in te schrijven
Alle leden en VIP-relaties van de technologie-
branches zijn welkom. Breng een aantal  
collega’s mee of nodig wat relaties uit om 
mee te gaan en stel eventueel uw eigen  
flight samen.

Golf & Countryclub Liemeer te Nieuwveen
Wij herinneren ons vorig jaar nog goed. Een relaxed rondje golfen werd een survivaltocht 
door de stromende regen. Dankzij de sfeer, de kwaliteit van de baan en de kwaliteit 
van de catering werd het alsnog een fantastische dag! Omdat we met elkaar ondanks 
de regen een zeer positieve indruk kregen van Golf- en Countryclub Liemeer, heeft de 
golfcommissie besloten om deze baan dit jaar een tweede kans te geven. 

De baan ligt midden in Het Groene Hart, maar is toch zeer centraal gelegen en dus vanuit 
heel Nederland gemakkelijk te bereiken. Spelen op de ‘all weather’ 18-holes Champion-
ship Course betekent een uitdaging voor de gevorderde golfer met verrassende doglegs, 
strategisch aangelegde bunkers en de altijd aanwezige wind. Zoals elk jaar is er voor niet-
golfers op deze dag de mogelijkheid om de sport te leren. Een golfprofessional zorgt voor 
begeleiding op het door u gewenste niveau. Echte beginners kunnen kennis nemen van de 
grondbeginselen van de golfsport op alle facetten, regels, techniek, etiquette en tactiek.
Leden en relaties die al eerder een clinic gevolgd hebben maar niet in het bezit zijn van een 
golfvaardigheidsbewijs of baanpermissie mogen onder begeleiding van een golfprofessional 
groepsgewijs de baan op. Het programma voorziet voor hen in een groepswedstrijd.

18 holes wedstrijd
Wedstrijdspelers zijn vanaf 11.00 uur van harte welkom in het clubhuis van de baan.
Zij vertrekken tegen 12.00 uur naar de baan waar met een gunshot de 18 holes wedstrijd
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 – wedstrijdspelers en clinic deelnemers – 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 er altijd één die de grote wisselbeker in ontvangst  
mag nemen. De dag wordt afgesloten met een compleet verzorgd dinerbuffet, inclusief 
gezelligheid en volop gelegenheid tot netwerken.

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.
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