Alpe d’HuZes
golfdag
Zaterdag 16 maart
Op 6 juni 2019 gaan 4 teams uit Noordeloos
en Groot-Ammers e.o. fietsend, wandelend of
hardlopend de Alpe d’Huez beklimmen.
Doelstelling om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
brengen voor onderzoek in de strijd tegen kanker
(KWF Kankerbestrijding).

KOM JE
OOK?!

Alpe d’HuZes golfdag. Een golfdag voor iedereen.
Voor de beginner of gevorderde golfliefhebber.
Een clinic volgen of een gezellige wedstrijd, of iets
lekkers eten. Het kan allemaal. Kijk snel op de
achterzijde voor het programma. Tevens is er een
verloting en een talentenveiling
met prachtige prijzen.

Golfbaan Noordeloos | Nieuwendijk 20 | Noordeloos

Tijden
9.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.30 uur
11.30 - 12.15 uur

Clinic

Wedstrijd

Ontvangst met koffie
Registratie en verkoop van lootjes
1e Clinic
1e Wedstrijd over 9-holes
op driving range en putting green
Prijsuitreiking
1e wedstrijd

De baan in
oefenronde over 5 holes

12.00 - 14.00 uur

Lunchtijd
keuze uit 3 planken (lunchcombinaties)

12.30 - 13.30 uur

Verloting en belevenissenveiling

14.00 - 15.30 uur

2e Wedstrijd over 9-holes

2e Clinic
op driving range en putting green

15.30 - 16.15 uur

Prijsuitreiking
2e wedstrijd

De baan in
oefenronde over 5 holes

16.00 - 17.30 uur

Afsluitende borrel

Als de beide golfwedstrijden ‘vol’ zitten gaat onderstaande planning in!
15.30 - 17.00 uur

evt. 3e Wedstrijd over 9-holes

evt. 3e Clinic
op driving range en putting green

17.00 - 17.45 uur

Prijsuitreiking
3e wedstrijd

De baan in
oefenronde over 5 holes

17.00 - 18.00 uur

Afsluitende borrel

Uitleg wedstrijd
- Hole-in-one prijs! auto Toyota AYGO (alleen te winnen op hole 7, verlengd >130 meter)
- Max. aantal deelnemers per ronde: 9 flights van 4 spelers (max. 108 spelers)
- Starttijden: 10.00, 14.00 (en evt. 15.30 uur), shotgun start op max. 9 holes
- Spelvorm: Texas Scramble
- Inschrijfgeld: € 200,- per flight, opbrengst 100% voor Alpe d’HuZes
(KWF kankeronderzoek), factuur donatie mogelijk. Vooraf betalen!
- Vooraf inschrijven per team (met teamnaam) golfclub@golfbaannoordeloos.nl
Uitleg clinic
- Toegankelijk voor iedereen die wel eens wil golfen (partners, kinderen,
vrienden, ect.) geen golfervaring of materiaal vereist
- Uitleg op driving range en putting green
- Inschrijfgeld: € ?? (wat je het waard vindt en wilt geven voor het goede doel!)
opbrengst 100% voor KWF kankeronderzoek, factuur donatie mogelijk
- Vooraf inschrijven op individuele basis golfclub@golfbaannoordeloos.nl

Tot Ziens, Alpe d’HuZes-team Noordeloos & Groot-Ammers e.o.

