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HET NIEUWE SEIZOEN BARST WEER LOS
EEN OVERZICHT VAN DE GEPLANDE ACTIVITEITEN.
Na mooi en lang zomers weer in 2018 en een daarop volgende gematigde winter, staan we weer aan de vooravond
van een nieuw seizoen. Deze Nieuwsbrief informeert je hoofdzakelijk over de vele activiteiten die weer op en door
onze golfclub georganiseerd gaan worden. We hopen dat er ook dit seizoen weer veel deelnemers inschrijven voor
het diverse aanbod. Voor elk wat wils! Zowel op onze site als in E-Golf4U zijn alle activiteiten voor het hele jaar
2019 te raadplegen. Op de site ga je naar “kalender” en geef je de periode aan waar je informatie over wil hebben.
In E-Golf4U ga je naar wedstrijden en kies je de maand (bovenin) waar je de activiteiten van wil weten.
Gastspelers zijn voor de meeste wedstrijden of toernooien ook welkom (niet voor maandbeker,
clubkampioenschappen en regiocompetitie bijvoorbeeld). Zij schrijven zich in d.m.v. een mail naar
weco@golfmaasduinen.nl onder vermelding van de wedstrijd/het toernooi waarvoor ze inschrijven, hun voor en

achternaam en hun handicap.
Het bestuur hoopt je vaak op de golfbaan of in het clubhuis te mogen ontmoeten en we wensen iedereen weer een
heel mooi en sportief golfseizoen toe.

VRIJDAG MIDDAG OPEN.
De inmiddels alom bekende Vrijdag Middag Open.
We spelen 2 x 9 holes. Deze vrijdagmiddagwedstrijd
is voor velen een bijzonder prettige activiteit om het
weekend in te luiden. Na de prijsuitreiking is er voor
velen voldoende aanleiding om nog een tijdje na te
tafelen of na te borrelen. De Vrijdag Middag Open
wordt het hele jaar door vanaf 13.30 uur gespeeld.

’T VAT OPEN (VOORHEEN BAVARIA OM ’T
VAT).
Een gezellige dag, aangeboden door
Swinkels/Bavaria. Maximale deelname 36 mannen,
waarvan er in elke flight één persoon van Swinkels
mee speelt. Er kunnen daarnaast dus nog 27
personen inschrijven. Er wordt gespeeld in 9 flights
van 4.
Zaterdag 20 april, van 11.00-17.00 uur. Inschrijven nu
mogelijk!
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PAR72.

MAANDBEKER.

Met de PAR72 bieden we onze abonnementhouders
de gelegenheid (april-oktober) om met anderen op
een 18 holes baan te golfen. Met name voor
beginnende golfers een gelegenheid bij uitstek om
kennis te maken met het spel op een "grote baan"
onder begeleiding van meer ervaren golfers. Na
afloop van de reeks van zeven wordt bekeken wie de
"best of 4" heeft gespeeld.
De eerste PAR72 is op donderdag 18 april: Golfclub
Am Kloster Kamp, Kirchstrasze 164, Kamp Lintfort.
Afslag 11.00 uur. Nu al inschrijven via de site.

Gedurende het seizoen (april-oktober) wordt elke
eerste zondag van de maand gespeeld om de
Maandbeker. De Maandbeker is te winnen in twee
categorieën: stableford en strokeplay.
De winnaar blijft een maand lang in het bezit van
deze wisselbeker. Degene die op het einde van het
seizoen “best of 4” heeft gespeeld mag de beker in
haar of zijn bezit houden.
Dit seizoen wordt voor het eerst op zondagmorgen
gespeeld. Zo proberen we te voorkomen dat
deelnemers op het heetst van de dag op de golfbaan
staan.
Na afloop is er verse soep voor de liefhebbers.
Eerste maandbeker: 07 april, 9.30 uur. Snel
inschrijven dus.

VROEGE VOGELS TOERNOOI.

KONINGSDAGTOERNOOI.

Op de derde zondag van de maand wordt het hele
jaar door het Vroege Vogels Toernooi gespeeld. Een
wedstrijd voor golfers die vroeg uit de veren zijn,
rond het middaguur weer thuis willen zijn en zo nog
een flink stuk van de zondag ter beschikking hebben.
De eerste van het nieuwe seizoen: Zondag 21 april 09:30 - 12:30. Nu al inschrijven via de site.

Op deze feestelijke dag organiseren we het
koningsdagtoernooi. Iedere deelnemer draagt iets
met de kleur oranje: een hoedje, een sjaal, een polo
of broek, enz. Uiteraard is er oranjebitter en ook een
oranjetompoes ontbreekt niet. Verder zijn er leuke
prijzen die een link hebben met het koningshuis.
Zaterdag 27 april, 13.30 uur. Nu al inschrijven via de
site.

WOENSDAGAVOND TOERNOOI.

JAN VAN KEMPEN TOERNOOI.

Vorig jaar zijn we gestart met een 1x9
Woensdagavond Toernooi. De belangstelling
hiervoor was groot. Reden om ook dit seizoen het
toernooi te organiseren. Het wordt ervaren als een
prettige break van de week. De nazit op het terras
werd eveneens zeer gewaardeerd.
De eerste van het nieuwe seizoen: Woensdag 15 mei
om 19.30. (15 mei – 31 augustus).

Dit toernooi wordt al jaren achter elkaar gespeeld in
de maand juni. Brabantse golfers nemen het op
tegen Nederlandse. Een gezellig toernooi met afloop
een buffet.
Zaterdag 15 juni, 13.30 uur.
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PRESIDENTS DRIVE.

GLUHWEINTOERNOOI.

De voorzitter van Golf Maasduinen speelt 18 holes
tegen de laatste winnaar van de Presidents drive. Het
aantal slagen dat de voorzitter nodig heeft om uit te
holen. Dit aantal geldt als PAR voor de betreffende
hole. Een deelnemer die per hole hetzelfde aantal
slagen nodig heeft gehad, krijgt 2 punten. Een slag
meer of minder dan de “PAR” levert 1 punt op.
De deelnemer met het hoogste aantal punten is de
nieuwe winnaar van de Presidents drive.
De voorzitter zorgt voor een hapje en een klein
presentje voor elke deelnemer.
De winnaar geniet eeuwige roem, en haar/zijn naam
wordt genoteerd op het daarvoor bedoelde bord in
het clubhuis.
Zaterdag 21 september, 13.30 uur.

Al decennialang wordt op initiatief van ons erelid,
Paul Broest, samen met een aantal andere trouwe
organisatoren het Gluhweintoernooi georganiseerd.
Het is de aanloop naar Kerstmis en op die dag
worden er diverse spelvormen gespeeld, is er een
lekker natje en een droogje en er zijn mooie prijzen
te winnen. Bijeenkomen vanaf 11.00 uur, uitleg over
het spel om 12.00 uur, start van de wedstrijd om
13.00 uur.
Zaterdag 14 december 11.00-17.00 uur.

FINALE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN.

REGIOCOMPETITIE.

De finales van de clubkampioenschappen worden
gespeeld op zondag 29 september 2019. De finale
dames start om 12.00 uur en de finale van de heren
om 14.00 uur. Verdere informatie volgt.

Golf Maasduinen neemt waarschijnlijk met 3 teams
deel aan de regiocompetitie: op maandag, op
woensdag en op zaterdag.

GOLFLES VAN ONZE PRO.
En wil je je prestaties op golfgebied verbeteren, dan
is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om lessen te
volgen bij onze pro, Ruud van der Linden.

RABBITS.
Wil je onder begeleiding van een ervaren golfer
(buddy) door de baan gaan, zonder dat er gelet
wordt op techniek maar wel op (gedrags-)regels?
Dan zijn de rabbits bij uitstek geschikt voor jou.
Gedurende het seizoen wordt een keer per maand
de rabbits georganiseerd. Inschrijven via de site.
Tweede zaterdag van de maand: 13.00 uur. (meioktober).

NIEUWE CONSUMPTIEPRIJZEN.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN.
Per 1 april zijn de openingstijden weer van 9.00 tot
18.00 uur. In mei komt ook de avondopening er bij
en zijn we op dinsdag, woensdag en donderdag tot
maximaal 21.00 uur geopend.

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is per 1
januari de BTW verhoogd. Het bestuur heeft
besloten om de prijsverhoging nog niet meteen op
de consumpties door te voeren, maar pas met ingang
van het nieuwe seizoen. De nieuwe prijzen per 1 april
staan op onze site.
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