
ZOUTE APPROACH DAY : HOLE
SPONSOR EEN VAN DE COMPETITIEHOLES
Vrijdag 19 augustus - Approach Golf Knokke-Zoute

•  Organisator: het magazine Zoute Paper (www.
zoutepaper.be)

•  Concept: approach golfcompetitie met een 
select deelnemersveld van genodigden in een 
gezellige sfeer

• Datum: vrijdag 19 augustus 2022
•  Locatie: op de voor de gelegenheid 

geprivatiseerde site van de approach golf van 
Knokke-Zoute (centraal gelegen, naast de Minigolf)

•  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. 
Tijdens de cocktail wordt voor de deelnemers 
aan de competitie een Hole in One-competitie 
gehouden op een hole van 60m. 

Een gerechtsdeurwaarder kijkt toe hoe elke 
speler probeert een Hole in One te scoren. 
Wie daarin slaagt, mag een unieke prijs mee 
naar huis nemen.

•  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

•  Digital : Zoute Paper staat ook voor een 
website (www.playgolf.be) met foto’s en video-
opnames van de dag

Voor € 1500 excl. btw heeft de Peter/Sponsor van een team recht op:

- naam van de hole

- aankondiging van de hole door een bord met logo op de tee

- vermelding met logo + website op de website Zoute Paper/Zoute Approach Day

- vermelding met logo + website in de Zoute Paper Zomer/Zoute Approach Day

- vermelding met logo + website in het programma van het evenement dat wordt aangeboden bij het onthaal

- team van 4 spelers op de dag van het evenement

- leuke badge met logo voor elk deelnemend teamlid aan de competitie

- aanwezigheid van de 4 voorgenoemde spelers (met partner), gedurende de dag, op de lunch en de cocktail

De Peter/Sponsor verbindt er zich toe om:

- een prijs te voorzien ter waarde van +/-500 euro voor een Hole In One op zijn hole

- deze prijs af te staan aan de organisator wanneer er op zijn hole geen Hole in One wordt gescoord

- de organisator vooraf € 1500 te betalen, op factuur
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