-+

Zaterdag

20 juli 2019
Aanmelden is mogelijk via

events@golfcentrumdebatouwe.nl
o.v.v.
18-holes wedstrijd óf beginnersclinic
All-inclusive prijs p.p.
Leden € 49,- / Niet-leden € 79,-

All-inclusive programma bestaande uit:

11.45 uur: Ontvangst met een welkomstdrankje en lokale
lekkernij. Deelnemers ontvangen de scorekaart en
Betuws fruit voor onderweg.
12.15 uur: Inslaan op de drivingrange.
12.30 uur: Kort welkomstwoord en uitleg programma.
12.45 uur: Wedstrijdspelers gaan naar de startholes. De
beginners worden opgehaald door de professional.
13.00 uur: Start 18-holes wedstrijd én beginnersclinic.
PROEF DE BETUWE! In de baan kunt u Betuwse
kersen en aardbeien proeven en worden u heerlijke
gehaktballetjes aangeboden!

18-holes wedstrijd
De seizoensevents op De Batouwe zijn populair
vanwege de gezellige sfeer en all-inclusive formule.
Ze zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Gedurende de dag staat het thema centraal. Zowel in
het clubhuis als door de baan en tijdens het eten proeft
u de sfeer. Kortom, u bent écht een goed verzorgde en
gezellige dag uit. Voor de 18-holes shotgun wedstrijd
is minimaal handicap 54 vereist. Spelvorm: Texas
Scramble koppelwedstrijd in flights van 4 personen.

Beginnersclinic
Ook de (nog) niet-golfers kunnen deelnemen aan een
complete beginnersclinic. Er is geen golfervaring
nodig. Na afloop is baanpermissie korte baan behaald,
HOE LEUK IS DAT! Hiermee kunt u op de meeste
Par3 banen in Nederland zelfstandig spelen.

ca. 17.45 uur: Binnenkomst deelnemers. Er is
gelegenheid om een verfrissende douche te nemen.
ca. 18.30 uur: Gezellig zomeravond met uitgebreid live
cooking buffet en een ijsje na. Geniet van de avondzon
met uitzicht over de golfbaan. Tijdens het eten vindt de
prijsuitreiking plaats en vinden er rondom het terras nog
leuke ÉN ontspannen activiteiten plaats, waaronder het
hilarische ‘slag in de boot’ spel (3 floatingballs p.p.) en
ontspannen nek- en schouder massages.
Ca. 22.00 uur: Einde programma.
* Extra bestellingen en consumpties welke niet in het
programma zijn opgenomen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
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Beleef De Batouwe!

