
POWERED BY

APPROACH DAY SOUTH : TEAM
SPONSOR EEN TEAM DAT DEELNEEMT AAN DE COMPETITIE
Vrijdag 16 september 2022 op de site van de Golf de 7 Fontaines 
in Eigenbrakel.

• Organisator: het magazine Play Golf
 (www.playgolf.be)
• Concept: approach golfcompetitie met 
een select deelnemersveld van genodigden, 
vrienden (golfers en niet-golfers) in een 
gezellige sfeer
• Datum: vrijdag 16 september 2022
• Afspraak: op de approachgolf van de Golf de 
7 Fontaines (hartje Waals-Brabant) die voor de 
gelegenheid wordt geprivatiseerd
• Genodigden: onder de leiding van een 
teamcaptain, die door de organisatie wordt 
aangeduid, nemen een 40-tal teams van vier 
spelers het tegen elkaar op. 

Dit zijn over het algemeen bekende gezichten in 
België die elkaar ontmoeten in een gezellig 
kader
• Scenario: de competitie wordt gespeeld 
over meerdere holes. Elke hole wordt door 
een bedrijf gesponsord, met een mooie prijs 
voor een Hole in One op de desbetreffende 
hole. De deelnemers worden persoonlijk 
verwelkomd van 9.30 tot 17.30 uur. Dit 
gebeurt in een tent die speciaal hiervoor 
op de site wordt opgetrokken en met een 
superlekkere catering (ontbijt, lunch, cocktail). 
De dag wordt afgerond met een prijsuitreiking 
die wordt bijgewoond door alle teams en tal 

van bijkomende genodigden

• Belangrijk: het spreekt voor zich dat op 
deze dag alle gangbare voorschriften met 
betrekking tot de coronapandemie zullen 
worden gerespecteerd
• Dekking: een verslag met foto’s verschijnt 
in de ‘Titels van het Huis’, zoals Zoute Paper, 
Play Golf, Gentlemen & Ladies, Lobby, 
l’Eventail... Mogelijk ook reportages in Paris-
Match, Point de Vue & Trends-Tendances
• Internet: Play Golf staat ook voor een 
website (www.playgolf.be) met foto’s en 
video-opnames van de dag

Voor € 750 excl. btw heeft de Peter/Sponsor van een team recht op:

- offi ciële naam van het team
- team van 4 spelers op de dag van het evenement
- leuke badge met logo voor elk teamlid dat aan de competitie deelneemt
- aanwezigheid van de 4 voorgenoemde spelers (met partner) tijdens de dag op de lunch en de cocktail
- vermelding met logo + website op de website Play Golf/Approach Day 2022
- vermelding met logo + website in het programma van het evenement dat wordt aangeboden bij het onthaal

De Peter/Sponsor verbindt er zich toe om:

- de organisator vooraf € 750 excl. btw te betalen, op factuur
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