
 

 

Pro Am 2018 

Zondag 1 juli 2018. Voor het hele team van Golfbaan Schinkelshoek betekent dit 
een dag heel vroeg uit de veren, spanning, teamwork en bovenal veel gezelligheid!  

Vanuit alle windstreken van Nederland kwamen de pro’s één voor één binnen. Dit 
jaar kwamen drie pro’s wel op heel bijzondere manier voorrijden! Bekijk vooral de 
foto’s!  Onder de pro’s bevonden zich weer een aantal die we elk jaar mogen 
ontvangen én een aantal die voor het eerst kennismaakten met onze prachtige 
golfbaan en haar unieke golfbal. Maar ook voor de inmiddels wat ervaren 
Schinkelshoek pro was het dit jaar even wennen. Met trots presenteerden we de 27 
holes die allen zijn voorzien van de nieuwste generatie kunststofgreens. 

De dag begon vroeg met de wedstrijd voor de gekwalificeerde Schinkelshoek 
spelers. Voor de amateurspelers is het altijd een spannend moment te horen welke 
professional de flight begeleidt. Erg leuk om te zien dat de pro’s tijdens de 
golfronde tips & tricks delen met hun flightgenoten. Klik hier voor de volledige 
score van deze wedstrijd.  

Ook dit jaar heeft er weer een jeugdteam van onze eigen golfschool - wat onder 
leiding staat van onze pro Ben van Rijswoud  -  meegedaan. Samen met pro Marcel 
Sam Sin hebben Jack Rietveld, Sergio Buhgwandass en Jack de Ligt een 18-holes 
ronde gelopen en een prachtige score neergezet van 93. Iedereen is erg trots op 
deze jonge enthousiaste golfers.  

De middagwedstrijd met de professionals is voorbehouden aan de businessleden. 
Ook hierbij is het vooraf niet bepaald welke pro, met welk team zou spelen. En net 
als bij de ochtendwedstrijd is tijdens deze golfronde veel gelachen en hebben de 
pro’s hun flightgenoten van de nodige tips voorzien. Voor de volledige score klikt u 
hier.  

Tijdens het gezamenlijke diner verzorgde de inmiddels bekende zangeres Joan de 
muzikale klanken. Easy listening tijdens het diner en heerlijke swingmuziek voor de 
rest van de avond. En zoals een echte avond tijdens de Pro Am moet lopen….. heeft 
golfpro Frank Wilffert ook nog een geweldig gastoptreden verzorgd. Kortom, deze 
2 rasartiesten zorgden ervoor dat binnen no-time de gasten op de buiten dansvloer 
stonden.  

Ook hebben we dit jaar weer gedacht aan de ontspanning van onze golfgasten. In 
onze kaaskelder was een heuse salon ingericht waar Nicole Stam een GRATIS 
behandeling reflexzonetherapie aanbood. Nicole is eigenaresse van SUGAN 
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reflexzonetherapie. Veel gasten hebben hiervan gebruik gemaakt. De reacties 
waren al na een korte behandeling zeer enthousiast.  

De weergoden waren ons goed gezind. Het was op ons terras met de schitterende 
nieuwe parasols, mooie windschermen en prachtige olijfbomen heerlijk vertoeven. 
Kortom: Een dag om niet te vergeten!  Bent u dit jaar niet in de gelegenheid 
geweest als toeschouwer of als speler aan dit evenement deel te nemen? Dan heeft 
u echt iets gemist en zien we u uiteraard graag volgend jaar op de Golfbaan 
Schinkelshoek Pro Am. De datum is al bekend: zondag 7 juli 2019. 

De foto’s van de Pro Am staan op onze facebook pagina. ‘Like’ ons op facebook en 
krijg een sfeerimpressie van de dag.   

Golfbaan Schinkelshoek bedankt iedereen die op welke manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van de Pro Am 2018.  

Heel graag tot volgend jaar! 

 

 


