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DATUM    31 AUGUSTUS 2018 

TIJD     12.00  UUR 

WEDSTRIJDVORM TEXAS SCRAMBLE  -  SHOTGUN 

INSCHRIJVEN  VOOR 18 OF 9 HOLES 

Tot donderdag 30 augustus 12.00 uur  

Φ 11,00  INCLUSIEF ETEN (klik op hore-

ca bij inschrijving als u blijft eten) 

     Φ   3,50  ALLEEN WEDSTRIJD 

Laat even weten of  uw partner mee komt 
eten (kosten Φ 11,00).    
   

S C H R I J F  I N !!!!!! 

 

Noteer alvast in uw agenda de data voor de volgende wedstrijden. 

   28 september - 26 oktober 

0L[HG�'DJ 
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Maandbeker 4      
 
   Zondag 19 augustus spelen we de vier-

de maandbeker van dit seizoen 
 

Maandbeker  4A t/m EHCP 19.9    Strokeplay 12.00 uur 
Maandbeker  4B vanaf  EHCP 20.0 Stableford  11.00 uur 
 
 
  Spelers met EHCP vanaf  36.0 doen mee op basis van handicap 36.0   
      de gelopen score is wel Qualifying op basis van de eigen EHCP 
 
 

                    Er worden nog 2 wedstrijden gespeeld. 
   Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van de 
                       4 beste scores in elke categorie. 
 
 

 De tussenresultaten kunt u zien op de website. Als u op E-golf4U hebt ingelogd gaat u             
  naar  “competities” en u kunt de uitslagen en standen van de maandbeker bekijken.  

 

 
   U bent voor elke wedstrijd van harte welkom !!! 

 
 
sluiting inschrijving; 17-8-12.00 uur 
 
 
De Wedstrijdcommissie  

0DDQGEHNHU��      
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,QYLWDWLHZHGVWULMG 

 

   Invitatie Wedstrijd  
       zondag 12 augustus  

        fourball betterball 100% stableford                                              

        Shotgun 12.00 uur  
                                                               

                
             Schrijf  in voor deze gezellige wedstrijd !! 

 
               Gelieve naam en EHCP van invitee op te geven 
                                                                            
                                    greenfee 15.00  euro.  
 
             Deelnemers zijn van harte welkom om deel te nemen aan het diner . 
                                            
 

sluiting inschrijving; 10-8 -12.00 uur 
De Wedstrijdcommissie  
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+DQGLFDUWZHGVWULMG 

 

 ,ĂŶĚŝĐĂƌƚǁĞĚͲ
ƐƚƌŝũĚ������������������������������������������������������������������������

�ŽŶĚĂŐ�ϱ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϴ 
ϭϭ͘ϬϬ�ƵƵƌ�����ϭϴ�ŚŽůĞƐ 

 

 

    
 
 
 

                   
/ŶƐĐŚƌŝũĨŐĞůĚ�Φ�ϱ͕ϬϬ 

 
h�ŬƵŶƚ�ǌŝĐŚ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ǁĞĚͲ

ƐƚƌŝũĚ�ƚŽƚ�ϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�;ϭϮ͘ϬϬ�ƵƵƌͿ͘ 
/ŶƚƌŽĚƵĐĠĞƐ�ǌŝũŶ�ǁĞůŬŽŵ͘ 

 
ĚĞ�tĞĚƐƚƌŝũĚĐŽŵŵŝƐƐŝĞ 
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EŝĞƵǁŬĞƌŬƐĞĚŝũŬ��ƵŝĚ�ϱϬ 

ϱϬϱϭ��t��'ŽŝƌůĞ� 

dĞůĞĨŽŽŶ͗�Ϭϭϯ�ϱϯϰϮϬϮϵ 

�-ŵĂŝů͗�ŝŶĨŽΛŐŽůĨĐůƵďůĂŶĚŐŽĞĚŶŝĞƵǁŬĞƌŬ͘Ŷů 
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9DQ�GH�+RUHFD 

%HVWH�OHGHQ� 

 

0RFKW�X�QRJ�NDGRERQQHQ�KHEEHQ�YDQ�6DNR�*ROI�PRHW�X�GH]H�YyyU����GHFHPEHU������LQOHYHUHQ��'DDUQD�
]LMQ�]H�QLHW�PHHU�JHOGLJ�� 

 

,Q�DXJXVWXV�LV�GH�NHXNHQ�LQ�GH�DYRQGXUHQ�DOOHHQ�RS�DIVSUDDN���UHVHUYHULQJ�RSHQ� 

 

0YJ�$GLWK�HQ�%UDQR 


