Nieuwsbrief 24 juni 2018
Nog 10 dagen......
Dan gaat, voor de achtste maal alweer, het
Amsterdamse Bos Golf toernooi van start. Een
succesvol evenement, want de afgelopen 7 jaar heeft
netto € 350.000,00 opgeleverd voor het goede doel.

De achtste editie belooft een bijzondere te worden, want dit jaar zijn er op het gebied van gastvrijheid
en catering veel vernieuwingen.
De inschrijving verloopt voorspoedig en haast u zich als u er nog bij wilt zijn. Dat kan al voor 1.250 Euro
en dat is incl. catering voor 4 personen en een culinair minifestival na afloop.
Bovendien wordt het deelnemende bedrijf onder de aandacht gebracht.

LARGO, hoofdsponsor Bos Golf 2018
Het Amsterdamse Bos Golf toernooi mag zich dit jaar verheugen op een nieuwe hoofdsponsor. Wij als
organisatoren zijn hier bijzonder trots op.
LARGO is een in 2014 opgericht luxe vakantie label en richt zich op het
aanbieden van op maat gemaakte full- service vakanties op de mooiste
locaties, dichtbij of ver weg. De filosofie: hoe beter uw vakantie aansluit
op uw persoonlijke voorkeuren en wensen, hoe meer u ervan geniet.
LARGO biedt een exclusieve selectie droomvilla’s aan op toplocaties in
de wereld.
Daarnaast heeft LARGO een aantal stijlvolle, high-end resorts aan de Noordzeekust.
Zoals de LARGO Suites van Résidence Wijngaerde in de hartje Domburg en in de nabijheid van de
Domburgsche Golfclub, één van de oudste banen in Nederland. Een uitdagende 18-holes baan met
uitzicht op zee. https://www.largoresorts.nl/resorts/residence-wijngaerde
Of de ruime, luxueuze villa’s van LARGO de Parade, in een schitterend duinlandschap
bij de zandstranden van natuurgebied ‘Het Zwin’ in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de 9-holes Shortgolf
Cadzand-Bad.. https://www.largoresorts.nl/resorts/largo-de- parade
Of LARGO Waterrijk Oesterdam, met luxe watervilla’s. Op nog geen half uur rijden van de unieke 18
holes Championship course van de Goese Golf met een A status en fraaie waterpartijen en
vergezichten. https://www.largoresorts.nl/resorts/waterrijk-oesterdam
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Regionale bekendheid en waardering
Voor deelnemende bedrijven is het van belang dat het Amsterdamse Bos Golf steeds meer uitgroeit tot
een regionaal Business Event.
Bijna alle horeca sponsoren zijn regionaal: Gert Stronkhorst Catering Uithoorn, Bistro 9 Catering de
Kwakel, Alexanderhoeve Uithoorn noten en kaas, de Viskeuken Uithoorn, Rechthuis Speciaalbier
Mijdrecht, Karsten Facility Service koffie Uithoorn, DaVinci ijssalon Amstelveen, de Wijnschuur Nes aan
de Amstel, Chef Thor vegetarische bitterballen, Damrak Gin Amsterdam.
Meer informatie over onze sponsoren treft u aan in de volgende Nieuwsbrief.
Voorbereidingen
De voorbereiding van de baan is reeds in volle gang. De baan is op enkele punten wat aangepast en de
greens zijn gemaaid en worden wekelijks kort gehouden. Zoals ieder jaar, stond de baancommissie weer
voor grote uitdagingen.Omdat we eerder begonnen zijn dan in voorgaande jaren zijn de greens dit jaar
vlakker en groener. Aan het weer valt echter weinig te doen en het bos is wat droger dan gebruikelijk.
De verdere voorbereidingen leveren de diverse commissies die zich hiermee bezig houden veel werk op.
We proberen het ieder jaar beter te doen. Zo is de huisvesting uitgebreid met voor Nederland unieke
tenten. Deze zijn opblaasbaar en hebben de vorm van een
golfbal. Het terrein ondergaat een complete metamorfose
ten opzicht van vorig jaar. Het geheel wordt intiemer en
sfeervoller. Zeker de horeca draagt daaraan bij.
Het food court belooft -letterlijk en figuurlijk- zeer smaakvol
te worden.
Programma
Vooruitlopend op de volgende Nieuwsbrief, verloopt het
programma in hoofdlijnen als volgt. De inschrijving is vanaf
9.30 uur. De ruim 100 golfers verzamelen om 10.30 uur in
een grote tent naast het clubhuis van de Amsterdamse Cricket vereniging VRA in het bos. Na ontvangst
met een aangekleed kopje koffie of thee vertrekken de flights om 11.00 uur onder begeleiding van
marshalls naar hun startbaan. Om 11.30 wordt het startsein gegeven.
Onderweg komen de golfers obstakels en uitdagingen tegen, maar als zij om 17.00 uur weer terug
komen bij het clubhuis kunnen zij op bijzonder aangename wijze van een welverdiende, maar wel
“actieve” rust genieten.
Clinic
Deze editie zullen nog meer evenementen worden verzorgd. Het 18 holes golf toernooi met aansluitend
programma staat. Op zichzelf al een uniek evenement, waaraan dit jaar nog een extra dimensie wordt
toegevoegd, te weten een bijzondere golfclinic van 15.00 – 17.00 uur, Hierin komen alle elementen van
het golfspel aan de orde en de deelnemers nemen ook aan het aansluitende programma deel.
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Ook een avond om naar uit te kijken
Tijdens een culinair omlijste borrel
staan de prijzen klaar om feestelijk
te worden uitgereikt.
Er wordt tijdens een After Party een
spannende loterij georganiseerd en
een spectaculaire veiling gehouden
met tal van prachtige producten,
maar vooral interessante diensten!
Wat dacht u van o.a. een verblijf in
een prachtige villa in Portugal, het
behalen van een race licentie op het circuit van Zandvoort, een jaar gratis sporten, een sloepentocht
door Amsterdam en vele andere prachtige kavels! Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.
Deze zevende editie van het First Amsterdam Rough Tournament wordt afgesloten met een culinair
minifestival. Daar zorgen gerenommeerde cateraars voor!
Nadere details
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij nader ingaan op de details, procedures en gang van zaken bij de
inschrijving. Ook de sponsoren en vrijwilligers die onontbeerlijk zijn deze dag tot een succes te maken
komen dan aan bod. Tenslotte hoort u meer over de fantastische veilingkavels!
Wij zien u graag volgende week dinsdag 3 juli in het Amsterdamse bos.
Amsterdamse Bos Golf
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