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Heiloo  

Wij ontvangen de dames van 

Heiloo op dinsdag 27 juni.  
Starttijd om 10.00 shotgun. 

Negen holes wedstrijd en na 

afloop gezamenlijke lunch. Geldt 

voor alle handicaps. 

Winkel 

Op woensdag 21 juni ontvangen 

wij  het Regthuys. 
9 holes wedstrijd start om 17.00 en 

na afloop een daghap.  
Woensdag 14 juni gaan we naar 

het Regthuys toe eveneens 9 holes 

en na afloop de daghap. 

Wees er snel bij maximaal 20 

deelnemers  !! 

Spaarnwoude 

Vrijdag 9 juni ontvangen wij 

Spaarnwoude.  
18 holes wedstrijd voor senioren 

start om 11.00 Handicap van 

minimaal 36 vereist. 

Vrijdag 16 Juni ontvangen wij 

Spaarnwoude voor dezelfde 

wedstrijd. 
Maximaal 16 deelnemers 
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Hoe ziet zo’n dag er uit ? 

 

Alle spelers worden ontvangen met koffie en iets lekkers. 

Korte speluitleg en op de drivingrange worden de laatste puntjes 

op de i gezet. We gaan genieten van 9 of 18 holes , waarbij we 

hopen dat een stralend zonnetje ons vergezeld. Na afloop wordt 

er onder het genot van een drankje en een hapje volop 

nagepraat over de mooiste slagen van de dag. De 

wedstrijdleiding gaat aan de slag met de punten en wie gaat er 

met de beker en eeuwige roem naar huis ?? 

Na dit hoogtepunt volgt een diner of lunch waarbij we hopen dat 

iedereen hier aan deelneemt zodat wij allen met een voldaan 

gevoel naar huis gaan. Je leert op een sportieve wijze andere 

mensen kennen en niet onbelangrijk je speelt weer eens op een 

andere baan, waarbij de gezelligheid prevaleert boven prestatie. 

Ik kan u zeker aanraden eens mee te doen aan een uitwisselings-

wedstrijd. 

U bent van harte welkom en zult er absoluut geen spijt van krijgen !!! 

Ans Groot en Marion Vlaar 

Alkmaar 

Woensdag 23 augustus is er een 

18 holes wedstrijd. Ontvangen 

wij de senioren van 

Sluispolder.  

Starttijd 10.00 

Maximaal 16 deelnemers ! met 

een minimale handicap van 36 

Woensdag 16 augustus gaan 

wij sluispolder onder dezelfde 

condities. 

 

Westwoud 

Op dinsdag  19 september 

ontvangen wij de Westfriese 

Golfclub. 

18 holes wedstrijd start om 10.00 

voor de senioren. 

Dinsdag 5 september gaan we naar 

de Westfriese Golfclub.  
18 holes wedstrijd start om 10.00 

voor de senioren. 

Wees er snel bij maximaal 20 

deelnemers  !! 

Informatie 

De Uitwisselingen zijn op basis 

van uit en thuis wedstrijden 

spelen. Kom ruim voor aanvang 

binnen dat is prettig voor de 

organisatie. 

De kosten hangen per wedstrijd af 

maar de 18 holes komen zo rond 

de 35,— euro p.p. 

Opgave via de normale weg. 
Lukt dit niet ? dan kunt u  mailen 

naar marion.vlaar@outlook.com  
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