Het programma 2019 bestaat uit:

Aanmelden via:
events@golfcentrumdebatouwe.nl
o.v.v. “Herfstevent” 18-holes wedstrijd
óf VIP beginnersclinic
Leden € 49- / Niet-leden € 79,per persoon

10.45 uur: Ontvangst in het 27-holes clubhuis met
koffie/thee en lekkernij. Gasten ontvangen hun
scorekaart, een munt voor de drivingrange en Betuws
fruit voor onderweg.
11.15 uur: Inslaan op de drivingrange.
11.30 uur: Kort welkomstwoord.
11.45 uur: Wedstrijdspelers gaan naar de startholes, de
beginners worden opgehaald door de professional.
12.00 uur: Start gunshot 18-holes wedstrijd.
12.00-16.30: VIP beginnersclinic op de korte Par 3 baan
o.l.v. onze golfprofessional.

Rode wangen, tranende ogen,
warm ontvangst…

LAAT U VERLEIDEN...
In de baan kunt u speciaalbieren proeven en worden
u heerlijke hapjes van de slager aangeboden.

De seizoensevents op De Batouwe zijn populair
vanwege de gezellige sfeer. Iedereen kan meedoen,
leden en niet-leden, golfers en (nog) niet-golfers! Het
thema “bourgondisch” staat deze dag centraal. Zowel
in het clubhuis als door de baan én tijdens het eten
proeft u de sfeer. Kortom, u bent écht een goed
verzorgde en gezellige dag uit. Voor de 18-holes
wedstrijd is minimaal hcp. 54 (GVB) vereist.
Spelvorm: Texas Scramble per koppel. U speelt in
flights van 4 personen.

ca. 16.30 uur: Binnenkomst deelnemers en uitrekenen
scorekaarten. Op de knus gedekte tafels staan plankjes
met breekbrood en aioli. Er is gelegenheid om te
douchen (badlakens zijn aanwezig).
17.30 uur: Sfeervol bourgondisch buffet en prijsuitreiking in 2 categorieën.
Ca. 20.30 uur: Einde programma.
Extra bestellingen en consumpties welke niet in het programma zijn
opgenomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Gelijktijdig kunnen de (nog) niet-golfers deelnemen
aan een 4,5 uur durend VIP beginnersclinic, waarbij
na afloop baanpermissie korte baan is behaald.
Hiermee kunt u op de meeste par 3/4 banen in
Nederland zelfstandig spelen, HOE LEUK IS DAT!
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Beleef De Batouwe!

