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Reizen voor alleengaanden rond feestdagen
mateloos populair

Nooit alleen met Flight4You

H

et aantal singles in Nederland groeit
en daarmee eveneens de belangstelling voor golfreizen voor alleengaanden. Flight4You is op dat gebied al bijna twintig
jaar een begrip, en organiseert jaarlijks golfreizen ook tijdens kerst en de jaarwisseling naar
Spanje of Portugal.
Vele alleengaanden hebben ook dit keer
weer genoten van geweldige reizen tijdens
de feestdagen. De reacties waren divers,
maar zonder uitzondering enthousiast en
varieerden van: ’Wat een feestje, wat een
sfeer’ tot ’Een superreis was het, en wat
een leuke groep’ en ’Top georganiseerd.
Dit jaar ga ik beslist weer mee met de
feestdagen’.

Dit zijn zomaar wat reacties van deelnemers die met Flight4You de kerstreis in
Spanje of de reis rond de jaarwisseling
naar Portugal hebben meegemaakt. Al
sinds het begin van Flight4You zijn de
golfreizen tijdens de feestdagen erg populair. Wat wil je ook: een heerlijke temperatuur, blauwe luchten, diverse prachtige
golfbanen en vrolijke, leuke, gezellige en
golfminnende gelijkgestemden om je
heen. Kortom, alle ingrediënten aanwezig
voor superleuke feestdagen.
Tijdens de kerstreis in Islantilla was daar
ook een grote groep Engelse singles aanwezig, met als gevolg dat op Eerste Kerstdag een matchplaywedstrijd werd gespeeld tussen Nederland en de UK. Wat

Samen met
op reis!

Travel
bag

een plezier gaf dat in de beide groepen.
De reis rond de jaarwisseling had plaats
in het bekende Lagos in Portugal. Op
oudejaarsdag ontbraken daarbij zelfs de
oliebollen en appelflappen niet.
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Deelnemers kunnen
kiezen voor alleen de
kerstreis of de jaarwisselingreis maar steeds meer deelnemers gaan
zelfs beide weken mee. De organisatie
zorgt dat alles in de puntjes geregeld is:
de banen, de flights, de wedstrijdjes, de
transfers, de restaurants, de happy hours
elke avond. Tja, eigenlijk hoef je alleen
nog maar zelf te slaan, dat dan weer wel.
Maar hoe gezellig is het na een zonnige
dag op de baan om met de hele groep na
te praten op het terras van de golfclubs
met prachtig uitzicht over zee. En dan ‘s
avonds na het eten wordt er wéér volop
bewogen… op de dansvloer deze keer.
De reizen zijn zo populair dat nu al aanmeldingen binnen zijn voor de kerst/
jaarwisseling 2019/2020 zodat men verzekerd is van deelname. Tot die tijd heeft
Flight4You vele andere mooie reizen op
het programma staan zoals Marrakech,
Spanje, Griekenland, Ierland. En houd
de nieuwsbrieven en website in de gaten
voor shortbreaks en golfdagen. Wil je alleen het beste? Flight4You verwelkomt je
van harte!
Zie ook de website www.flight4you.nl
of mail voor informatie naar
info@flight4you.nl

Lee Chapman is weer
beste golfprofessional

ee Chapman doet iets goed. De pro van
de Winterswijkse Golf & Country Club
mag zich voor het tweede achtereenvolgende jaar de beste golfprofessional van
Nederland noemen.
Voor Lee Chapman herhaalde de geschiedenis zich onlangs. Tijdens het jaarlijkse Nationale Golf Congres werd hij in
’t Spant in Bussum opnieuw uitgeroepen
tot de beste golfprofessional van Nederland. Die eer was de bevlogen golfpro
een jaar eerder ook al ten deel gevallen.
Chapman deed in zijn jeugd aan bijna
alle sporten. Rugby, cricket, voetbal, tafeltennis. Maar op 15-jarige leeftijd ontdekte hij golf en vanaf dat moment wilde
hij niets anders meer. De jonge Chapman
besteedde al zijn vrije tijd aan golf en al
na één seizoen mocht hij zichzelf single
handicapper noemen. Op zijn achttiende

werd hij golfprofessional en was Chapman één van de gelukkigen die kon deelnemen aan een drie jaar durende opleiding, opgezet door de Britse Professional
Golfers Association (PGA) en Kingston
upon Thames University in Londen.
Lee Chapman kreeg in 1999 zijn eerste
baan als headprofessional op de Golf &
Country Club Winterswijk. ,,Deze baan
is nog steeds mijn thuisbasis en hier zijn
twee ultramoderne fitting en teaching
studio’s gevestigd, uitgerust met de
meest moderne en technologische trainingsapparatuur, zoals je deze nergens
anders in de omgeving vindt.’’
Bij Winterswijk zijn ze uiteraard bijzonder trots op Chapman, die begin
februari tijdens een speciale borrel in
het zonnetje werd gezet, mede door de
Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoort.

€ 95,Nu gratis gepersonaliseerd!
Verkrijgbaar in onze vaderlandse kleuren,
rood-wit-blauw en oranje.
Ga naar www.degolfballenman.nl
voor uw bestelling.

www.BestOfBags.nl
Hoge Kleiweg 5 - 3832 RJ Leusden
+31 (0)6 22505995

Lee Chapman (l) wordt gefeliciteerd door burgemeester Joris Bengevoort.

