G OLF B ELEVEN OP
DE M ILLENNIUM
B USINESS D AGEN

Beste gasten van de Millennium Business Club,
U bent uitgenodigd door een van onze Business Members om eens een halve
dag golf te beleven op Millennium. Het ganse team kijkt alvast uit u op onze
club te mogen verwelkomen.
De ontvangst vindt plaats in de brasserie/restaurant op Millennium golf in de bar
boven in het clubhuis vanaf ca. 11:30. Uw gastheer zal eveneens
aanwezig zijn om u te verwelkomen.

De initiatie zelf begint om ca. 13:00 en eindigt samen met de wedstrijd. Wij
raden u wel aan om sportieve kleding te dragen en comfortabele schoenen met
platte zool, zoals sportschoenen.

Voor alles wat golf betreft, zorgen wij.

B USINESS CLUB

13:00 Wat mag u verwachten van zo een een kennismaking?

Wel, we starten met

het leukste onderdeel, eens een balletje slaan.
 Eens aan levende lijve ervaren hoe het voelt een klein projectiel met een snelheid
van meer dan 200 km per uur te lanceren.
 De kick voelen met een simpele golfclub tot 2000 kilo kracht op een klein balletje te
zetten.
 De voldoening hebben om zo iets kleins zo veel meters ver te slaan.
 De uitdaging van de enorme precisie die mogelijk is. Gooi of trap maar eens iets
meer dan 100 meter naar een doel van net iets groter dan 10 cm. in diameter.
 Realiseren dat eerste successen snel kunnen worden geboekt, maar dat het
perfectioneren mogelijk een opdracht is voor het leven.
 De rust van het putten (te vergelijken met minigolf) en de rush van de competitie op
de putting green. Zo bouwen we ook op korte tijd al een competitief element in.
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13:45
 Daarna gaan we de competitieve geest laten spelen. Voordat we een pauze
nemen organiseren we een uitgebreidere puttingwedstrijd en een team
competitie op de chipping green. De winnaar van de putting competitie mag
bovendien ‘s avonds een kleine attentie verwachten ;-)

14:30
 Pauze met een drankje en een hapje

15:15
 Na de pauze gaan we in teams onze kortere compact course op. Dan zijn we
echte golfholes aan het spelen. Hier wordt het spel gespeeld en spelen alle
elementen die u ook op de grote baan tegekomt mee ! Een fantastische slag
maken als het echt telt, dat is een unieke ervaring die u nooit zal vergeten!!!
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16:45
 Na de initiatie kan u boven in de bar nog een drankje nuttigen, totdat uw
gastheer na zijn ronde op de baan u vergezeld.
 Indien gewenst brengen we u echter ook graag tot bij de flight van de
gastheer/vrouw om een hole of 2 mee te lopen. Zo kan u na uw eigen eerste
ervaring daar het spel ook nog in actie zien. U zal ongetwijfeld verstomd
staan van wat er mogelijk is !

G OLF BELEVEN

 Als u zich achteraf wil opfrissen, kan dat
natuurlijk. Stijlvolle kleedkamers met
meerdere douches staan daarvoor ter
beschikking, inclusief omkleedruimtes en
een make-up corner in de dameslockers .
 Het avondprogramma begint om 19:00
met de receptie en de prijsuitreiking van
de competitie.
 Onmiddellijk daarna gaan we gezamenlijk
aan tafel voor een rondom verzorgt
culinair 3-gangen diner in ons Inland
Links Foyer.
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 Golf werd uitgevonden in Schotland meer dan 500 jaar geleden, maar de
Chinezen claimen over een soortgelijk spel te hebben ontwikkeld, zo ver
terug als het jaar 943.
 Golf is eigenlijk van het Nederlandse woord "kolve" of "kolf", welke club
betekent. Later werd dit veranderd in "glove" of "Gouf" door de Schotten.
 Vanaf 1457, werd golf in heel Schotland verboden door het Parlement/ Men
dacht dat het de militaire training van de bewoners negatief beïnvloedde. Het
werd hen verboden het spel te spelen, vooral op zondag.

F UN F ACTS

 Als je 18 holes speelt , al lopende natuurlijk, zal je niet alleen ongeveer 10 kilometer
hebben gelopen, maar ook ca. 1400 calorieën hebben verbrand.
 De swing snelheid van een gemiddelde vrouwelijke golfspeelster bedraagt 62mph; 96
mph voor een gemiddelde LPGA professional; 84mph voor een gemiddelde mannelijke
golfer en 108mph voor een gemiddelde PGA Tour-speler. Tiger Woods haalt zelfs
130mph en de nationale long hitter-kampioen slaat met 148 à 152 mph tegen een bal !
 Golf is de enige sport die ooit gespeeld werd op de maan. Op 6 februari 1971, sloeg Alan
Shepard twee golfballen, terwijl hij op het maanoppervlak stond. De beroemde uitspraak
van destijds : "Mijlen en mijlen en mijlen". De geringe zwaartekracht was zeker een factor
;-)
 Veel Japanse golfers hebben een "hole-in-one" verzekering. In Japan is het immers
traditie dat als men een hole-in-one speelt om het geluk met iedereen te delen. Dit vertaalt
zich dan in het geven van een heus feest met geschenken voor al uw vrienden.
 Per jaar verliezen golfers ruim 125 duizend golfballen in het water aan de beroemde 17e
hole van de Stadium Course in Sawgrass.
 Amerikanen besteden per jaar meer dan $ 600 miljioen aan golfballen alleen.
 Vind je dat je handicap te hoog is? Geen reden tot zorg, 80% van alle golfers heeft nooit
een handicap van minder dan 18 weten te bereiken en toch beleven ze veel plezier aan
de sport.
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 Vijfvoudig wereldkampioen Long Drive Jason Zuback (Canada) slaat
een golfbal een ongelooflijke 468 meter ver. Hij heeft ook het record
voor de snelste drive op 204 mijl per uur.
 Bob Cook houdt het record voor de langste geregistreerde putt in
golftoernooi. Tijdens de 1976 International Fourball Pro Am
Tournament, putte hij een 140-foot-en-2 3/4-inch-lange putt op St.
Andrews’ 18de hole.
 De langste geregistreerde drive op een gewone golfbaan is er eentje
van 515 meter door Michael Hoke Austin van Los Angeles, Californië.
Hij sloeg deze monster drive op de VS Nationaal Senior Open
Championship in Las Vegas, Nevada op 25 september 1974
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 De hoogste golfbaan in de wereld bevindt zich in Morococha,
Peru. Het laagste punt van de Tactu Golf Course ligt altijd nog
op 4.370 meter boven de zeespiegel.
 De grootste bunker ter wereld is Hell's Half Acre op de 585 yard
7de hole van de Pine Valley Course in New Jersey
 De langste hole ter wereld is de 7de hole van de Sano Course
van de Satsuki Golf Club in Japan. De hole meet een
ongelooflijke 909 meter en is een par 7 !
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