Jaargang 3, nummer 8 - 2012

Jaargang 3, nummer 1 - Februari 2012

Verhuizing
KLM Open
Scogo
Pagina 3
Pagina 5

InnerGenius
Golf in
Golf
Wales

Pagina 21 en 23
Pagina 16/17

Hans
Lemmens
Wegener
Custom
Fitting
Evenement

US Bikers
PING en
verlengt
Golf?
contracten

Pagina 31
Pagina 21

Pagina 38
Pagina 27

Ongerepte natuur, overweldigende cultuurschatten
en de mooiste golfbanen!

Scogo,
voor hetbodem
Europa wint Ryder Cup op
Amerikaanse

Bulgarije:

Het golfteam dat Europa vertegenwoordigt, heeft zondag 30 september de Ryder Cup gewonnen.

door Wim Wamelink
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Als golfer denk je er niet snel aan, een
golfreis naar Bulgarije. We weten namelijk helemaal niet veel over het land.
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hoofdstad Soﬁa is een moderne metropool. Het land is in 2007 lid geworden
van de EU. De taal is lastig, vooral de
schrijfwijze maar met Engels kom je een
heel eind. Het overwegend heersende
landklimaat zorgt voor strenge winters
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is een uur tijdsverschil met Nederland en
de munteenheid is Leva maar de voorbereidingen voor de euro zijn in volle gang.

Troia Golf, een meesterwerk van
Robert Trent Jones Sr in de Alentejo
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bied. Volgens eigen zeggen komen
de beste rode Portugese wijnen uit
dit gebied, en de vermaarde Alentejo DOC wijn is in Portugal zelfs de
meest gedronken wijn, dat zegt toch
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Win een
3-daags hotelarrangement
voor 2 personen

€ 580,-

door Wim Wamelink
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combinatie dus van Scooters en Golf
– Scogo. Zoals Ruud het zelf noemt is
zijn bedrijf het best te omschrijven als
een elektrisch mobiliteitscentrum, met
ﬁetsen, scootmobielen, scooters en
golftrolleys.
Lees verder op pagina 3 ►

Ik ben in gesprek met de eigenaar Ruud
Berden. Een enthousiaste man die met
veel trots over zijn goed lopende business kan vertellen. Scogo is volledig
gericht op het verkopen en onderhou-

Alleengaanden golfreis met Kerst en
Jaarwisseling in de Algarve!
Al jaren een succes nummer in
nummers in Nederland voor een sporhet programma van Flight4You: de
tieve en feestelijke week (weken) in de
Hans Lemmens Shuttle
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Algarve.
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gen voor deze reis volop binnen (max.
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De volledige informatie vindt u op de
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0499310038.
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baar in Nederland en er zijn inmiddels RAI vanaf 16 maart is USKids verkrijgruim 3000 kids die met hun producten baar op de stand van Kindergolfshop.nl
KLM OPEN SCHOEN
VOOR SVEN MAURITS
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West
Algarve Golf organiseert golfvakanties in Portugal op maat. Wij weten exact

West Algarve Golf je persoonlijke reisorganisatie
waar je wel en niet kunt golfen, welke restaurants goed zijn en we selecteren de
beste hotels. We organiseren golfvakanties naar de Algarve, Lissabon Madeira en
de Azoren. Wees verzekerd van een volledige verzorgde golfvakantie in Portugal.
Wil je graag op golfvakantie in Portugal, maar kun je nog niet golfen? West Algarve
Golf werkt alleen met Nederlandse golfprofessionals, in kleine groepen, om jou snel
en op een ontspannen manier te leren golfen.

www.golfappartementen.nl

Nieuw dit jaar zijn de begeleide golfrondreizen. Wij begeleiden deze reis vanaf de
aankomst op de luchthaven tot en met het vertrek. Je hoeft zelf niet te rijden dat
doen wij. Het enige wat jij mag doen is genieten van al het moois Portugal te bieden heeft. Wil je meer informatie over de mogelijkheden van leren golfen, golf(rond)
reizen en overige golfarrangementen?

Tel.: 06 - 53483992

