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De golfwereld is klein
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Golfen blijft een populaire bezigheid. VIP volgde het Grafisch Golfen op de Rosendaelsche Golfclub in Arnhem, het AtéCé Dortland Open 
op de Hooge Rotterdamsche en de Family & Friends Golfdag bij BurgGolf in Purmerend. Toeval of niet, op alle toernooien veel dezelfde 
gezichten. De wereld is klein en de golfwereld nog kleiner kennelijk.

>> Toeval of niet. Paul Tol heeft de juiste golfbal, die van zijn nieuwe werkgever 
Nic. Oud Direct Mail. Paul: ‘Zo voelt het vandaag toch nog een beetje als 
werken’.

>>  Lastig zo’n wijnglas 
zonder voetje, toch? 
Michel van Kuringen van 
VekoPak neemt deze 
extra golfhandicap voor 
lief, zo te zien.

>>  Stef Krommedijk van Spedo (links) feliciteert Dennis Hoogendoorn van 
Canon met zijn nieuwe uitdaging als marketing manager ‘groot formaat’. 
Stef: ‘Vergeet niet Dennis, om ook op de kleintjes te blijven letten, hoor’.

<<   Alle deelnemers aan het Grafisch Golfen waren ‘verplicht’ in een rode polo 
de baan in te gaan. Vorig jaar was dat dat blauw. Ben benieuwd naar de 
kleur volgend jaar.

<<   Bert Schelhaas van AtéCé (rechts) 
laat Sander Muller van MullerVisual 
het nieuwe distributiecentrum in 
Alkmaar zien. Bert: ‘Dat pand is 
zo groot, Sander, daar kun je met 
gemak drie Par 3 golfholes in kwijt’.
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>>   Joop Agterberg van Impress (rechts) telt de score van het 
wedstrijdje ‘putten’. Kees Sneek van Unicef controleert dat, 
want de opbrengst gaat naar collega goed doel KiKa, dus 
moet het wel kloppen.

>>   Frans Oorthuis van HuigHaverlag laat aan Sander van 
Hulssen van MullerVisual (links) zien hoe je apen kunt leren 
klimmen. Sander kan daar wel om lachen. Sander: ‘Je 
weet maar nooit wat je tegenkomt onderweg, we zitten hier 
dichtbij Blijdorp’.

Meer beelden van Events staan onder de tab ‘VIP-Events’ online gepubliceerd op www.vipdoc.nl

<<   De Family & Friends Golfdag, georganiseerd door en voor 
relaties van DM Impressions en GrafiPlaza, staat altijd in het 
teken van golfplezier voor jong en oud. Wie de jeugd heeft, 
heeft tenslotte de toekomst.

<<   (vlnr) Anita Beerthuizen en Bernard 
van Stegeren van AtéCé, Herman 
Walraven van Pul Displays en 
Erik Leemhuis van Imago Printing 
zijn echte golfdiehards. De heren 
waren er op alle toernooien die VIP 
volgde bij. ‘Daar moet op gedronken 
worden, toch?’

>>  Oscar Pepermans 
van Rutgers 
Packaging en 
Printing (rechts) 
vertelt aan René 
Kastrop van Kurz 
Benelux dat hij goed 
gespeeld heeft. 
Oscar: ‘5 Onder Par, 
René’. Of bedoel je: 
‘Boven Par, Oscar?’

>> Jörgen Rietveld van Hubergroup wijst 
Tine van der Meij van Prindustry de 
weg. Jörgen: ‘Bij de volgende hole is 
een verzorgingspost. Dat komt goed 
uit want ik heb dorst, Tine. En jij?’


