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WINSTONgolf: 
puur genieten

Audi Magazine070

Na winst op de KLM Open in 2016 bevestigde Joost Luiten 
(31) opnieuw zijn status van Nederlands beste golfer. 
Luiten, sinds tien jaar gesponsord door Audi, pakt de ver-
antwoordelijkheid om de golfsport in ons land te vertegen-
woordigen en is vastberaden zijn passie voor deze sport op 
anderen over te brengen. Tevens is hij ambassadeur van 
WINSTONgolf, een indrukwekkende golfbaan met een sterk 
Nederlands tintje.

Deze prachtige baan ligt in Vorbeck, zo’n 150 kilometer ten 
oosten van Hamburg, en het is de meest bijzondere baan die 
Joost Luiten kent. Zo vindt hij de nieuwe linksbaan uniek en is 
hij van mening dat de twee achttienholesbanen sterk van 
karakter verschillen. De WINSTONopen is een fraaie parkbaan 
die al vaker als locatie diende voor de Europese Senior Tour-
wedstrijden. De WINSTONlinks is een ruige en lastige links-
baan met grillige duinen en diepe bunkers. Hoe dat is opge-
zet, heeft hij nog niet ergens anders in de wereld gezien. 

Niet ver van WINSTONgolf ligt Hotel Schloss Basthorst. Het 
ruim 200 jaar oude hotel werd in 2003 door het Nederlandse 
echtpaar Hopman met liefde gerenoveerd. Dit blijkt uit het 
feit dat geen een kamer hetzelfde is ingericht: allemaal heb-
ben ze hun eigen karakter. De oude gewelven bieden, naast 
ruim 100 kamers, plaats aan onder andere drie restaurants, 
een historische bibliotheek, een wijnkelder en een grote spa. 
Zo kunt u na een sportieve dag genieten van culinaire hoog-
standjes, een massage of een goed glas wijn bij de open 
haard. 

Beleef deze unieke aanbieding
Wilt u ook ervaren hoe het is om in dit prachtige hotel te ver-
toeven én te golfen op WINSTONgolf? Dat kan! Audi biedt u 
als Audi-rijder het volgende aan: 

»  2x een overnachting in een stijlvol ingerichte kamer
» 2x ontbijtbuffet
» 2x diner (3 gangenmenu)
» 1x 18 holes WINSTONopen (minimale handicap 45)
» 1x 18 holes WINSTONlinks (minimale handicap 36)
» Onbeperkt golf WINSTONkranich (negen holes par 3-baan)
» Onbeperkt gebruik drivingrange
» Gratis toegang tot 1.300 m² spa
» Gratis parkeren

Deze aanbieding geldt vanaf €352,- per persoon op een 
tweepersoonskamer. 
Reserveren kan via reservierung@schloss-basthorst.de 
onder vermelding van ‘Audi Arrangement 2017’.
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