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Zonnige derde editie RSM ZakenGolfster een groot succes!

Ook iets leren

In de prijzen gevallen

Door Ariane Struyvenberg

Maayke Raedts ABNAMRO

Lydia Albinus/ Stadem. Zij won de
Sporty Fashion Award en neary.

Van rechts naar links:Dorrie Eilers/ Neptunus,Ariane
Struyvenberg/ Match & Mentor,Ellen Faber/ Achmea,
Marcella Mesker/ Marcella Mesker Tennis,Marjan
Rintel/ KLM,Cora van Dijk/RSM Nederland

De derde editie van RSMZakenGolfster die 21 mei jl op
het Rijk van Nijmegen plaatsvond was een groot succes. Niet alleen door het fantastische weer, maar zeker
ook door het gevarieerde en intensieve programma. Op
golfgebied was er veel keuze, van 18 holes individuele
Stableford tot teamwedstrijd, van 9 holes Texas Scramble tot clinic of masterclass. Tevens waren er de hele dag
workshops te volgen. Onder meer “ Zakenvrouwen op
het centrecourt” door Marcella Mesker en “Met passie presteren” van Wilma de Bruijn, directeur Achmea.
Maar liefst 180 ondernemende zakenvrouwen waren
aanwezig. Zij lieten zich ook graag even masseren in
de Verzorghoek, ondergingen een huidanalyse bij een
expert van de EMC kliniek of maakten een keuze bij
één van de stands met onder meer golfgadgets, sieraden
en tassen. Montblanc bood de kans een wenskaatje te
schrijven met een prachtige Prinses Grace rollerbal. De
wereldprimeur met de roze pump maat 45 van Colori als
teebox was een grote hit. De Sporty Fashion Award die
L’Officiel koos, werd gewonnen door Lydia Albinus, die
golfde in een rode broek met de Canadese vlag. Zij won
een mooie trui van Berkeley.
De “blauwe brigade” in felgekleurde polo’s van Peak
Performance zorgde voor een soepel verloop van de
dag. Winnares van de ZakenGolfsterTrofee en KLM
ticket was Lily Waller, handicap 4,7 van de Haagsche.
Directeur Cora van Dijk reikte de trofee namens de
titel- en hoofdsponsor RSM Nederland accountants en
belastingadviseurs uit. Daarnaast werden veel winnaressen verwend met andere mooie prijzen van onder meer
Mizuno, Duca del Cosma, Golfdiva, Energetix, Heineken en Beiersdorf. De deelnemers zaten tot laat op het
terras en namen toen vol lof afscheid van de organisatie:
“Het was echt een feestje”, Topdag”, “Wat een verwennerij”, “Perfect georganiseerd!”, “Mooie ontmoetingen
gehad”, “De combinatie van workshop, golfen, borrelen
en dineren is echt een succesformule”, “Ik kom volgend
jaar weer”. Organisator Ariane Struyvenberg voegt tenslotte toe: “We willen een unieke dag aan deze kritische
doelgroep bieden, anders blijven de zakenvrouwen
achter het bureau zitten. En ja, we doen ook steeds meer
zaken net als de mannen!”. De datum van de vierde
editie is al weer gepland. Houd de website in de gaten!

Zakenvrouwen
slaan handen ineen

Van rechts naar links:
Marlies v Schoonhoven-Sloot/ DLA Piper NL van Netwerk
Dwire, Annemieke Schiphuis/MIQ, Yvonne Young/Maes
Lunau, Anne Marie Koenraad, Kenneth Smit

De “blauwe brigade”

www.zakengolfster.nl

RSM ZakenGolfster 2012 is mede mogelijk gemaakt door RSM Nederland accountants en belastingadviseurs

Van rechts naar links: Flight Monique Kalkman/ Welzorg
Karen Paanakker/ First Company
Anoeska Hagenstein/ Alles over Golf& lifestyle event
Marielle van Aggelen/ Vereniging van Dierentuinen

