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KLM sponsort Zakengolfster 2011
Het bijzondere golftoernooi exclusief
voor zakenvrouwen zal ook in 2011
gespeeld worden. De 2e editie van dit
evenement, waarvan de organisatie in
handen is van Ariane Stuyvenbergde Groot met haar bedrijf Match &
Mentor, vindt wederom plaats op Het
Rijk van Nunspeet. Uiteraard vanwege de zeer centrale ligging in het land
maar vooral ook omdat het de ruimte
kan bieden aan de vele deelnemers.
Nunspeet heeft nu al zo’n 20 jaar deze
prachtige bosbaan, met Europese allure aangelegd, in het typische Veluwe
landschap met vele naaldbomen en
een heuse zandverstuiving. De ideale
ontmoetingsplek voor vele golfspelers
en dus ook weer voor het toernooi
‘Zakengolfster 2011’. De Nederlandse
Golfkrant zal hier als mediasponsor
uiteraard exclusief verslag doen.

Ter voorbereiding van dit toernooi gaan
we in gesprek met een grote sponsor van
het evenement. Alleen die steun en het
gestelde vertrouwen maakt het mogelijk
dat de organisatie dit toernooi kan laten
plaatsvinden. Eén van de ondersteuners
van het eerste uur is KLM en met name
Marjan Rintel, Vice President Verkoop
& Services voor KLM Nederland. Het is
gelukkig al jaren zo dat KLM de golfsport omarmt. Zo is KLM hoofdsponsor
van het KLM Open, medesponsor van
het Ladies Open en medesponsor van
het Van Lanschot Senior Open. En nu
voor het 2e jaar ook Zakengolfster. Marjan Rintel vindt het geweldig dat er een

toernooi is voor de zakenvrouw. Er zijn,
naar haar zeggen, te weinig evenementen waar vrouwelijke leidinggevenden
bij elkaar komen. En overal het algemeen
wordt het dames golf ondergewaardeerd. Marjan voelt het zelfs als een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Nu kan het met de combinatie van
de topsport golf, de fun en de business in
relatie tot vrouwelijke entrepreneurs en
hun bedrijvigheid. Dat KLM het MKB
belangrijk vindt bewijst men overigens
ook met de nieuwe campagne “Vliegen
voor de zaak, KLM is er ook voor u”.
De sponsoring door de KLM bestaat uit
een aantal bijzondere prijzen. Zo ontvangt elke deelnemer aan het toernooi
Zakengolfster 2011 een toegangsticket
voor het Internationale Ladies Open dat
van 3 t/m 5 juni wordt gespeeld op Golfclub Broekpolder. Daarnaast zal Marjan
Rintel één van de eerste 25 inschrijvingen uitloten om deze winnares de uitnodiging voor de PRO-AM van datzelfde
Ladies Open te overhandigen. Tenslotte
zijn alle dames uitgenodigd voor een 9
holes oefenronde op Nederlands nieuwste golftrots The Dutch, op 15 april aanstaande. Hiermee bereikt KLM dat het
aantal inschrijvingen snel zal groeien.
Dat is ook de bedoeling want het netwerken voor de dames in combinatie met
golf en plezier levert altijd op. Zo heeft
KLM al diverse voorbeelden van een
heuse spin-off na het toernooi van 2010.
Voor het programma van Zakengolfster
2011 kunt u terecht op de site www.zakengolfster.nl.
Voor de campagne “Vliegen voor de
zaak, KLM is er ook voor u” kunt u naar:
www.klm.nl

Merk moet sterker in de markt naar voren komen

Nieuw logo Ryder
Cup gepresenteerd
De organisaties van Ryder Cup Europa
en van de Amerikaanse PGA hebben
gezamenlijk een nieuw logo voor de
Ryder Cup gepresenteerd.
men wil hiermee bereiken dat het merk
van de tweejaarlijkse competitie sterker
in de markt naar voren zal komen. Bij
de ontwikkeling van het nieuwe logo
hebben de organisaties gebruik gemaakt van de expertise van het bedrijf
Interbrand.
Naast een afbeelding van de Ryder Cup
staan de vlaggen van de Verenigde Staten en Europa aan weerszijde van de
beker. In 2012 wordt de Ryder Cup gehouden op de Medinah Country Club in
Chicago, Illinois waar Europa de Cup

zal gaan verdedigen. Beide teams hebben inmiddels een nieuwe captain: Davis Love III voor het team van de VS en
Jose Maria Olazabal voor het team van
Europa.

Marjan Rintel, Vice President Verkoop & Services voor KLM Nederland

Organisatie Nederland vol vertrouwen

Ryder Cup 2018
Op 17 mei maakt het Ryder Cup Comité bekend waar de Ryder Cup van
2018 wordt gespeeld. Nederland is nog
volop in de race.
Als op het hoofdkantoor van de Europese Tour de “winnaar” bekend zal worden
gemaakt zijn er bijna 2,5 jaar voorbij gegaan sinds het moment dat de kandidaatlanden zich bij het Comité aanmeldden.
Van de zes landen die zich kandideerden
zijn er nog vijf over: Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en natuurlijk Nederland. De zesde kandidaat, Zweden,
trok zich terug voordat de bidboeken deﬁnitief moesten worden aangeleverd.
Richard Hills, directeur van het comité:
“We zijn onder de indruk van de bids die
alle landen ons hebben gepresenteerd.
Als we op zeventien mei de “winnaar”
bekend maken, laten we vier landen achter met de tweede plaats. Alle landen die
zich sterk hebben gemaakt voor de organisatie in hun land, hadden de Ryder Cup
kunnen organiseren want de bids waren
stuk voor stuk van hoge kwaliteit maar
helaas kan er maar één de winnaar zijn.”
Jeroen Stevens, directeur NGF, acht Nederland allerminst kansloos om straks
als winnaar uit de bus te komen.
“Er moet nog veel gebeuren voordat we
naar Engeland gaan, maar ik stap straks
absoluut met een goed gevoel in het
vliegtuig. We liggen goed op schema,
zeker nu de deadlines weer naar achte-

ren zijn geschoven. Dat zegt mij dat de
grote landen problemen hebben met het
realiseren van de zaken uit hun bid want
voor Nederland schuiven ze het echt niet
zomaar op, dat realiseer ik me ook.”
Voor Nederland is er ook geen reden om
om uitstel te vragen, benadrukt Stevens.
“Je levert je bid in, en dan ga je werken
aan het realiseren daarvan. Sommige
dingen zijn of waren dat al, anderen vergen meer werk, ﬁnanciering en de overheid bijvoorbeeld. Maar dat loopt goed.
Het bedrijfsleven is enthousiast over
onze plannen - wat natuurlijk van groot
belang is voor de ﬁnanciering - en ook
het comité heeft veel interesse voor ons
bid.”
“Vorige week is Hills en zijn team nog op
The Dutch geweest en daar hebben we ze
een en ander laten zien van onze plannen. Daar zitten heel erg nieuwe dingen
bij, zoals het stadium concept. Dat hebben we dus echt met hoogwerkers en al
laten zien en dat vergt nogal wat overtuiging omdat het zo anders is.”
“Ik ben er van overtuigd dat als we de
Ryder Cup onverhoopt niet krijgen je
echt dingen uit ons bid terug gaat zien de
komende jaren, gewoon omdat het echt
ontzettend goede ideeën zijn. Maar vooralsnog denk ik niet aan het niet krijgen
van 2018. Ik schat onze kansen behoorlijk goed in en kijk vol vertrouwen naar
de bijeenkomst in Wentworth.”

