Inschrijvingen staan open voor
Via de Login kunnen leden zich inschrijven voor de volgende wedstrijden.
Indien het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, kun je alleen nog voor die
activiteit inschrijven, door een mail te zenden aan
wedstrijdcommissie@doornsegolfclub.nl.
Wil je afzeggen voor een activiteit waarvoor je hebt ingeschreven, stuur dan ook een
mail aan wedstrijdcommissie@doornsegolfclub.nl. Doe dat dan zo vroeg mogelijk,
om te voorkomen dat alle flights opnieuw moeten worden ingedeeld.Zonag 8 juli
NB in het kader van de nieuwe privacy wetgeving is het volgende van belang:
"Door in te schrijven op een wedstrijd gaan de deelnemers er mee akkoord dat
namen en foto's van winnaars in interne verslagen en/of lokale kranten kunnen
worden gepubliceerd. Indien zij dat niet wensen, kunnen zij dat meedelen aan de
organisatie van de betreffende wedstrijd of per mail aan
wedstrijdcommissie@doornsegolfclub".
Gegevens bijgewerkt 18 juni 2018
Inschrijving staat open voor










Woensdagavond 27 juni 18.30 uur Zomeravondwedstrijd
Zondag 1 juli 10.30 uur Maandbeker 4 (inschrijven vanaf dinsdag 19.30 uur)
Jubileum Golf Week
Zaterdag 7 juli 2018 09.00 uur Early Bird Open, voor alle leden
Zondag 8 juli 10.30 uur Carroussel de Gourmand
Maandag 9 juli 13.00 uur 2 stokkenwedstrijd
Dinsdag 10 juli 09.30 uur Ladies Day, inschrijven met mail aan
info@voorsandra.nl
Woensdag 11 juli 13.00 uur Putt- en Chipwedstrijd
Donderdag 12 juli 13.00 uur Jubileum Herenmiddag
Zaterdag 14 en zondag 15 juli, inschrijven met mail aan ej.waelpoel@hetnet.nl
3 Woensdag-zomeravond-wedstrijden in juni

Dit jaar een nieuwe opzet voor 3 zomeravondwedstrijden op woensdagen 13, 20 en
27 juni, met op de laatste avond een barbecue.
LET OP: de opzet is heel anders dan de oude zomeravondcompetitie.
Nu: 6 kansen om 2 droomscores van 9 holes in het klassement neer te zetten

Zomeravond Wedstrijden 2018, per avond inschrijven !
13 juni
2 x 9 holes, shotgun
5,00 euro
20 juni
2 x 9 holes, shotgun
5,00 euro
27 juni
2 x 9 holes, shotgun
5,00 euro
Aanvang: elke avond 18.30 uur.
Spelvorm: Strokeplay met handicap verrekening. Per avond dagprijzen, beste netto
score.
De beste 2 netto rondes van 1 t/m 9 over de 3 avonden zijn bepalend voor de overall
klassering. Hoe vaker je meedoet hoe meer kans op een dreamscore. NB Het is niet
noodzakelijk alle 3 de avonden te spelen. Aantal deelnemers 40 per avond
Wedstrijdleiding: Wouda Boeschoten en Rob ten Cate.
Maandbeker 4
Datum: zondag 1 juli
Van-tot: 10.30 – 15.00 uur
Bijzonderheden: afslaan 10.30 uur precies.
Inschrijfgeld: EUR 5,= per persoon, gaarne betalen bij binnenkomst
Spelvorm: Strokeplay.
Max aantal deelnemers 48
Organisatie Frans Hulsbosch.
De bruto score is bepalend voor de classificatiepunten “Heuvelrug Mini Ryder Cup”.
De netto score is bepalend voor het dagklassement.
De Maandbekerwedstrijden tellen mee voor de classificatie voor de teams
“Heuvelrug Mini Ryder Cup”. Dat is een wedstrijd, die wordt gehouden tussen 2
teams, de teams worden als volgt samengesteld:
Heuvelrugteam, bestaat uit leden woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug óf
Woudenberg;
Team Rest van Nederland, bestaat uit leden die niet woonachtig zijn in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug óf Woudenberg.
Jubileum Golf Week
Wil je de details van het programma, het inschrijvingsformulier of de lijst met reeds
ontvangen inschrijvingen van de “jubileum-Golf-week", bekijken of downloaden, klik
dan hier.
Vanaf vandaag is het ook mogelijk via onze website in te schrijven voor Early Bird
Open, Carrousel de Gourmand, 2 stokkenwedstrijd, Putt- en Chipwedstrijd, Jubileum
Herenmiddag. (achter login, aanmelden). Maar ook kunnen jullie nog formulieren in
de bruine brievenbus deponeren of digitaal zenden aan
ej.waelpoel@hetnet.nl. Indien je reeds op de lijst met deelnemers staat, hoef je je
niet nogmaals op te geven.

Inschrijvingen voor Ladies Day graag aan info@voorsandra.nl en voor Teamwedstrijd
over 100 holes aan ej.waelpoel@hetnet.nl
Early Birds Open
Zaterdagochtend 7 juli wordt het Early Bird Open 2018 gespeeld. Dit is een
matchplaywedstrijd voor alle leden van de Doornse met handicap 54 of lager. Dit jaar
heeft deze bijzonder gezellige wedstrijd een speciaal karakter gekregen en je kunt
wel zeggen dat de wedstrijd is geadopteerd door Pin High, die voor mooie prijzen zal
zorgen. Dit is een aantrekkelijke wedstrijd voor de Early Birds, hun partners en alle
andere leden van onze Club.
Ladies Day
Voor het eerst in de geschiedenis én ter ere van ons huidig jubileum, hebben wij voor
ALLE dames een ‘LadiesDay’ georganiseerd. Het speciale hieraan is dat het voor
alle ‘Ladies’ is! Niet allen voor onze leden, maar dit keer ook voor zussen, (schoon of
klein) dochters, vriendinnen, kennissen, buurvrouwen.... noem maar op! Ook NIETgolfende dames zijn dus ontzettend welkom op onze dag.
We hebben een dag vol activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Een dag met
o.a. de GolfDiva (show en verkoop) verschillende leuke stands, Myrna van het
tenniscenter zal een creatieve workshop geven. Er is uiteraard een speciale
golfwedstrijd met leuke prijzen, 9 of 18 holes afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Ook, (voor de dames die niet willen of kunnen golfen) is er een Golfclinic, een
Puttwedstrijd én uiteraard zal er voor iedereen een heerlijke lunch worden
verzorgd! De dag wordt afgesloten met een leuke Goodiebag.
Laat dus zoveel mogelijk dames uit jullie omgeving kennismaken met onze DGC.
Hoe meer Ladies, Hoe gezelliger!
Datum: dinsdag 10 juli as, Tijd : 10:00-16:00 uur
Incl : koffie, wat lekkers, standjes,de GolfDiva modeshow, Golfwedstrijd met
leuke prijzen, een lunch, een Goodiebag en een waanzinnig gezellige dag!
Kosten : €20,- per persoon (betalen: bij binnenkomst op de dag zelf, graag gepast)
Dat is exclusief: Workshop van Myrna (deelname vrijwillig, €10,- pp) en producten uit
de standjes en extra drankjes.
Aanmelden vóór 1 juli door: een mailtje met je naam /namen naar
info@voorsandra.nl, een Appje of telefoontje naar Sandra (06-30094185)
Teamwedstrijd over 100 holes.
De teams voor de 100 van Doorn kunnen uitsluitend per email worden opgegeven bij
ej.waelpoel@hetnet.nl.. Zoals bekend gelden voor deze teams speciale regels:
A. Tenminste 1 dame en 1 heer, B. Tenminste 1 speler met handicap hoger dan 30
en C. Maximaal 1 introducé.
De teamleden spelen op zaterdag 14 en zondag 15 juli in totaal 100 holes, waarvan
de laatste 9 holes op zondag waarbij alle team leden aanwezig zijn.
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