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^ BMW GOLF CUP

Finale op The

^

in Sterrebeek
De Belgische finale van de
BMW Golf Cup gaat door
op de gloednieuwe baan
van The National'.
Door Miguel Tasso
e Belgische finale van de BMW Golf
Cup wordt op 13 oktober gespeeld
op The National' in Sterrebeek. Dit
wordt meteen het eerste groot evenement voor deze club met een prachtige toekomst. Om maar te zeggen dat de gelukkige finalisten zich bijzonder vereerd mogen voelen!
The National is een echte championship course:

een inland links die is blootgesteld aan de wind
en bijzonder uitdagend speelt door de vele waterhindernissen, de oordeelkundig gepositioneerde
bunkers en de vele hellingen. Het is geen toeval
dat deze baan de ambitie koestert om op termijn
grote internationale competities te ontvangen.
Hole 18, met de green omringd door water, kan
zich daarbij opwerpen tôt de ultieme scherprechter - een beetje zoals op de Golf National in Parijs.

ders, maar twee competities - op de Royal Water-

Kortom: er wacht de 48 deelnemers een stevige

loo en de Royal Zoute - waren helemaal 'open'.

uitdaging. Niet in het minst omdat zij zich kun-

Golf behoort al vele jaren tôt het DNA van BMW.

nen kwalificeren voor de wereldfinale die ditjaar

Dat geldt zowel op internationaal vlak, waar het

doorgaat in het betoverende kader van het Zuid-

merk heel wat toptoernooien sponsort, maar ook

Afrikaanse Fancourt.

voor België. In ons land is de BMW Golf Cup de

Zoals gewoonlijk was ook de editie 2017 van de

pioniervan de bedrijfstoernooien. Het is toe aan

BMW Golf Cup een voltreffer over de hèle lijn. Bijna

zijn 29e editie en oogst nog altijd evenveel succès

2000 spelers schreven in voor de 16 kwalificatie-

bij al wie houdt van de swing en van mooie auto's.

wedstrijden (in 'single stableford) op de mooiste

Het recept: een feilloze organisatie, een geperso-

banen van België. De wedstrijd stond in hoofdzaak

naliseerd onthaal, een kwalitatief sterke locatie.

open voor de genodigden van de concessiehou-

Cas geven, iedereen! •
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