
Tijdens een sfeervolle ambiance en een zonovergoten middag 
is 28 mei jl. de eerste ZwembadBranche Open gehouden. Het 
was een gezellige en informatieve middag waar vakgenoten 
bijeen kwamen om bij te praten over de laatste ontwikkelin-
gen in de branche. Voorafgaand aan de golfclinic of 9 holes 
competitie werd een mini-congres georganiseerd. Het thema 
duurzaamheid werd door Mark Bakker van DHV breed 
uiteengezet. Hierna gaven de sponsoren Lotec, Starline, 
Hollander Techniek, Variopool, Leisure & Sport totaal en 
ZwembadBranche een korte presentatie.

Aansluitend gingen de eerste fl ights voor de wedstrijd van 
start en konden de deelnemers zonder GVB meedoen aan een 
golfclinic. Uit alle enthousiaste reacties is op te maken dat de 
dag succesvol is verlopen.

ZwembadBranche Open zal in 2010 plaatsvinden op 
donderdag 27 mei. De inschrijving hiervoor is al gestart! 
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de 
volgende pagina of www.zwembadbranche.nl

De eerste ZwembadBranche Open werd gewonnen door May van den Hout. De beste ‘Rookies’ waren Mirjam Hampsink en Eric Gerridzen. De ‘Longest Drive’ werd gewonnen door Jan Brugman en de ‘Neary’ door Harm van den Eijnden.

44 Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl



Dit jaar zal op 27 mei a.s. het Tweede ZwembadBranche Open 2010 Golftoernooi worden gehouden. Aanmelden via www.zwembadbranche.nl.
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Correspondentie adres

Naam Zwembad / Gemeente :  
Contactpersoon : m/v | GVB ja/nee*
Adres :
Postcode en plaats :
E-mail adres :
Telefoonnummer :

Naam overige deelnemer(s) : m/v | GVB ja/nee*
m/v | GVB ja/nee*
m/v | GVB ja/nee*

* Graag doorkruisen wat van toepassing is

Factuur adres

Naam Zwembad / Gemeente :  
Contactpersoon : m/v
Adres :
Postcode en plaats :
E-mail adres :
Telefoonnummer :

Op donderdag 27 mei a.s. zal de tweede ‘ZwembadBranche Open’ worden 

georganiseerd. Een informatieve dag waarbij kennisoverdracht en netwerken 

wordt gekoppeld aan ontspanning. Voor de ervaren golfers (in bezit van GVB) 

wordt er een competitie georganiseerd op een 9-holes baan. Voor de startende 

golfers wordt er een golfclinic georganiseerd, onder leiding van 

golfprofessionals. Voor deelname aan deze dag betaalt u € 175,00 per persoon 

exclusief BTW, maar inclusief: documentatie; lunch, deelname congres, 

greenfee of deelname golfclinic, alle consumpties en uitgebreid diner.

het programma ziet er als volgt uit:
11.30 ontvangst met koffie/thee soep en broodjes

12.30 start mini-congres

15.00 start golfclinic onder professionele begeleiding voor gasten zonder GVB

15.00 start wedstrijd op 9-holes voor gasten met GVB (shotgun start)

17.00 samenkomst met borrel

18.00 diner (bij mooi weer BBQ)

Tweede ‘ZwembadBranche Open’ golftoernooi

inschrijfformulier

Ik reserveer voor . . . . . . . .  plaats(en)
Ja, ik kom donderdag 27 mei a.s. naar het ZwembadBranche Open

U kunt dit formulier inzenden of faxen naar: 

ZwembadBranche, Postbus 74, 1777 ZH Hippolytushoef, fax +31 (0) 227 595628

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Datum:     Handtekening:




