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ING Private Banking lanceert eerste mobiele
golftoernooi ter wereld
Deelnemers kunnen wildcards winnen voor Beat the Pro tijdens
het KLM Open

ING Private Banking heeft tijdens de 100ste editie van het KLM Open een
primeur. Samen met topgolfer Joost Luiten lanceert ING Private Banking
‘The Mobile Open’. Tijdens dit allereerste mobiele golftoernooi ter wereld
kunnen deelnemers wildcards winnen voor Beat the Pro en mogen zij het op
hole 13 op The International opnemen tegen de professionals tijdens de
officiële wedstrijden. The Mobile Open start op 26 augustus en loopt tot en
met 4 september.

The Mobile Open

In de game kan de deelnemer afslaan op een digitale hole 13 via de smartphone die fungeert als

een golfclub. De gyroscoop in de telefoon registreert nauwkeurig beweging en snelheid, zodat

de swing perfect wordt gemeten. Op een ranking board kan de deelnemer de score van de afslag

zien en of er kans is op het winnen van een unieke Beat the Pro plek. Joost Luiten,

toernooidirecteur van The Mobile Open: “Het is geweldig dat ING Private Banking op deze

manier de golfsport toegankelijker maakt en vooruithelpt. En natuurlijk vind ik het ontzettend

leuk dat ik mijzelf toernooidirecteur mag noemen van het allereerste mobiele golftoernooi ter

wereld.” De game voorziet deelnemers na hun afslag van tips van Joost Luiten. Meer informatie

over The Mobile Open is te vinden op ing.nl/themobileopen.
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https://d1nn3c9s.pr.co/
http://www.ing.nl/themobileopen


Vernieuwing van de golfsport

Als hoofdsponsor van het Nederlandse Golf heeft ING Private Banking de missie om van iedere

golfliefhebber een betere golfer te maken. Steven Sedee, Manager Sportsponsoring ING

Nederland: “Met dit eerste mobiele golftoernooi van de wereld zetten we weer een stap in het

vernieuwen van de sport en geven we richting aan onze missie ‘Handicap omlaag, spelplezier

omhoog’.” ING Private Banking is voor het vierde jaar trotse partner van het KLM Open, dat

van 12 t/m 15 september plaatsvindt op The International in Amsterdam.

Hoofdsponsor Nederlands golf



OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer

Sinds 2016 is ING Private Banking hoofdsponsor van het Nederlandse golf. Als partner was

ING Private Banking betrokken bij de introductie van Golf.nl, dé app voor golfend Nederland,

het jeugdprogramma Raak! en de introductie van Beat the Pro, een spectaculair spelelement

tijdens het KLM Open en een enorm succes bij spelers en publiek. Twee jaar gelden

introduceerde ING op The Dutch een wereldprimeur met de 360 VR fan beleving. Ook daarmee

werd een bijdrage geleverd aan het vernieuwen en vooruithelpen van de golfsport in Nederland.

Citaten

Het is geweldig dat ING Private Banking op deze manier de golfsport
toegankelijker maakt en vooruithelpt. En natuurlijk vind ik het ontzettend leuk
dat ik mijzelf toernooidirecteur mag noemen van het allereerste mobiele
golftoernooi ter wereld.
— Joost Luiten - Toernooidirecteur

The Mobile OpenMet dit eerste mobiele golftoernooi van de wereld zetten we
weer een stap in het vernieuwen van de sport en geven we richting aan onze
missie ‘Handicap omlaag, spelplezier omhoog.
— Steven Sedee - Manager Sportsponsoring ING Nederland

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm


innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

ING

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_d1nn3c9s
https://d1nn3c9s.pr.co/
https://d1nn3c9s.pr.co/

