
BEACH GOLF, het ideale bedrijfsuitje op een van onze mooie stranden.

Het ideale bedrijfsuitje
U wilt er, samen met uw collega's, graag eens even tussen 
uit. Ze hebben het verdient of... hebben het juist nodig 
(teambuilding). Op een mooie locatie in de buitenlucht en 
iedereen moet mee kunnen doen. Het moet leuk en 
spannend zijn maar mag zeker niet te intensief zijn of te 
lang duren. Oh ja, en u wilt er zelf, qua organisatie, verder 
niets doen.

Beach Golf, hèt ideale bedrijfsuitje
Beach Golf voldoet aan alle genoemde eisen: We spelen op 
het strand, het is in teamverband en iedereen kan 
meespelen. De strandtent is altijd dichtbij en uw eigen 
caddie die alles regelt staat al voor u klaar. En de kosten? 
Die vallen reuzen mee.

Het verloop van het toernooi
Net al bij het 'gewone' golf is het de bedoeling om de bal 
met zo min mogelijk slagen in de hole te krijgen. De 
deelnemers worden door onze caddie in teams ingedeeld 
en tijdens het toernooi mag iedereen, om beurten, de bal 
slaan.  De behaalde score is dan ook een echte team 
prestatie. Voor het winnende team is er een mooie trofee 
beschikbaar.

De golfbaan
Beach Golf is veel meer dan een leuke wandeling over het 
strand. Elke hole heeft de naam van een internationaal 
bekend strand. Zo komen de deelnemers o.a. op 'Playa de 
Papagayo', 'Daytona Beach' en 'Saint Tropez'.

Meer dan golf
Niet alleen de praktische golf vaardigheden van de 
deelnemer is van belang, ook de theoretisch kennis wordt 
getest. Bij ieder hole word er een 'strand- of golfvraag' aan 
het team gesteld. Voor elke goed antwoord krijgt het team 
een bonus punt.

De Toernooi Organisatie
Uw Beach Golf Toernooi staat onder leiding van onze 
caddie. Hij geeft de deelnemers uitleg, deelt de teams in en 
fungeert als scheidsrechter. Na afloop van het toernooi telt 
hij het aantal slagen, corrigeert dit met het aantal goede 
antwoorden en overhandigd de trofee aan het winnende 
team. Kortom als u voor de deelnemers zorgt doen wij de 
rest.

Uw strand 
In principe komen wij naar elk strand waar u uw Beach Golf 
Toernooi wilt houden. Heeft u nog geen strand op het oog 
dan kunnen wij u, in samenwerking met onze partners, ook 
nog wel een paar suggesties doen. Regelmatig zijn wij 
actief op het strand van Scheveningen, Kijkduin, 
Bloemendaal en Hoek van Holland maar als u elders een 
strand zoekt gaan wij graag voor u op zoek.

Praktische informatie 
– Beach Golf kan gespeeld worden op ieder strand 

waar voldoende ruimte is voor het uitzetten van een 
10 holes golfbaan.

– Beach Golf duur ongeveer 90 minuten. 
– De kosten zijn:

* Met 1 caddie (tot 32 personen): € 425,-,
* Met 2 caddies (tot 64 personen): € 575,-,

– Op aanvraag organiseren wij ieder Beach Golf 
Toernooi op maat (deelnemers, tijdsduur, etc.).


