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1.Van de wedstrijdcommissie  
Zoals jullie elders in de nieuwsbrief kunnen lezen is de “piramide”, een matchplay competitie, 
afgelopen. En dat betekent dat de stableford competitie, een strokeplay wedstrijd met 
handicapverrekening weer gaat beginnen. 
Maar we beginnen wel iets anders. In plaats van op de donderdagavond, spelen we in de maand april 
en 1 mei nog in weekend en werken wij met starttijden. 
We spelen op zondag 11april, dan zaterdag 17 april, zondag 25 april en zaterdag 1 mei. 
Eind april kijken wij of er ’s-avonds voldoende licht is om dan vanaf 6 mei weer op de 
donderdagavond te spelen. 
 
Over de spelvorm zelf. 
U kunt zich aanmelden via de site.  
Na de inschrijvingsstop, maakt de wedstrijdleiding een flightindeling. Dit gebeurt geheel willekeurig, 
zodat je elke week andere mensen van de club tegen kunt komen. 
Wel houdt de wedstrijdleiding in de gaten dat er in elke flight iemand met wat ervaring zit. 
En het leuke van een stableford wedstrijd is dat iedereen gelijke kansen heeft.  
Voor de nieuwe spelers: Wees van harte welkom en is de drempel nog wat aan de hoge kant, lees dan 
het stukje “voorjaarsronde 2021” elders in de nieuwsbrief. 
 
Binnenkort op de agenda 
 
27 april- vlaggetjetournooi.  De ‘Vlaggenwedstrijd’ wordt gespeeld met volledige handicap 
verrekening. Als een speler op basis van zijn handicap bijvoorbeeld 24 slagen krijgt op onze 12 holes 
baan, dan mag de speler dus 24 + 40 (de par van 12 holes) = 64 keer slaan. 

Nadat de speler 64 slagen heeft gehad moet hij zijn vlaggetje op dat punt in de grond steken. De vlag 
die het verst mag worden neergezet wint dus de wedstrijd. Het kan bij deze wedstrijdvorm dus zijn 
dat spelers weer door moeten naar hole 1.  
Ook hier geldt voor de nieuwe spelers: Wees van harte welkom en is de drempel nog wat aan de 
hoge kant, lees dan het stukje “voorjaarsronde 2021” elders in de nieuwsbrief nog een keer. 
Ik kom u graag tegen op de baan. Opgeven kan al via de site. 
 
13 mei- Vossejacht. Op Hemelvaartsdag spelen wij altijd tegen de Vos. Nadere informatie komt, 
maar reserveer alvast in uw agenda. 
14 en 15 mei- onder voorbehoud matchplay kampioenschappen zonder handicap verrekening 
P.s. voor vragen kunt u altijd bij mij of de wedstrijdleiding terecht. 
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2.Voorjaarstoernooi 

Zondag 21 maart is het voorjaarstoernooi gespeeld. Helaas werkte het weer niet echt mee, met een 

temperatuur van ongeveer 9 graden het was vrij koud en winderig. Gelukkig bleef het wel droog  

 

 

 

De 36 deelnemers werden bij aankomst verrast met koffie of 

thee met daarbij heerlijke Apfelstrudel.  

 

 

 

 

Tijdens de ronde was er na hole 9 een kleine pauze ingelast 

waar we werden verrast met heerlijke mosterdsoepje en een 

wrap met zalm! 

 

 

 

Aan het eind was er voor iedereen bittergarnituur met een Maallust biertje of een frisje en een bosje 

narcissen. Al met al weer een goed door het bestuur en de nieuwe uitbaters georganiseerd en 

gezellig toernooi. 

 

Isabelle de 

Groot 

jeugdlid van 

onze club 

wist de 2e 

plaats te 

behalen. 
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3.Piramide 2020-2021 

Het zit er alweer op. Op zondag 28 Maart was de afsluitende ronde van de Piramide 2020-2021. Voor 

degenen die het niet kennen, het is een competitie die in het winterseizoen wordt gespeeld. De spel 

vorm is matchplay, maar wel in flights van 3 of 4 personen. De competitie wordt wisselend op 

zaterdag en zondag gespeeld en is open voor alle leden van GC Exloo. Het maakt niet uit of je 1 keer 

meedoet of aan alle wedstrijdrondes. Geen verplichtingen. Natuurlijk, wil je hoog eindigen dan is 

regelmatige deelname wel noodzakelijk. Als je nog niet hebt meegedaan, wellicht iets voor het 

volgende seizoen, najaar 2021. 

De Piramide 2020-2021 was een bijzonder seizoen. Veel wisselende omstandigheden die van de 

deelnemers en de organisatie de nodige flexibiliteit vroegen. Vooral de COVID-19 gerelateerde 

maatregelen hadden veel invloed. We hebben om die reden een flink aantal wedstrijden moeten 

schrappen. Ook koning Winter heeft daar zijn steentje in bijgedragen. Maar als ik het commentaar 

van de deelnemers zo beluister dan is iedereen blij dat we toch nog 18 rondes hebben kunnen 

spelen. 

Om een idee te geven van die wisselende omstandigheden: 

✓ 2 wedstrijden volgens normale regels, vertrekken in shot gun 

✓ 1 wedstrijd, normale regels, in shot gun, maar restaurant is gesloten 

✓ 7 wedstrijden, normale regels, vertrek met starttijd (hole 10). Restaurant in to-go modus. 

✓ 5 wedstrijden, 2-flights, starttijd en aangepaste regels (uitholen, hole geven mag niet, e.d.) 

✓ 3 wedstrijden weer volgens normale regels (3 en 4-flights), nog wel op basis van starttijd 

In Januari en februari zijn de wedstrijden gespeeld op wintergreens. Samen met de aangepaste regel: 

uitholen! Bracht dat de nodige verrassingen in de uitslagen. 

Dit alles onderbroken door: 

• 2 weken Corona lockdown in November 2020 

• 5 weken rondom de Kerst en Nieuwjaar (4 weken Corona lockdown en 1 x vanwege winterse 

omstandigheden 

• 2 weken in Februari 2021 als gevolg van winterse omstandigheden 

     

Wat door iedereen node gemist wordt is het restaurant als gezellig samenkomstpunt voor en na de 

wedstrijden. Vooraf, voor de eerste psychologische beïnvloedingen en achteraf voor de uitgebreide 

nabeschouwingen. En dat alles onder het genot van een hapje en een drankje. 

De Corona maatregelen lieten dit niet toe. Maar de opzet als restaurant-to-go bleek een welkom 

alternatief. Vooral Vonny, bedankt voor alle goede zorgen in deze lastige tijd... 

Dan de deelname. Die was met gemiddeld 35,3 deelnemers een stuk hoger dan vorig jaar (27,9).  

7 deelnemers hebben aan alle rondes van dit seizoen meegedaan. Ook meer dan vorig jaar. Wellicht 

ingegeven door het willen behouden van een goede klassering in de piramide, maar toch. Deze 

kanjers zijn: Rieks en Minie Hoving, René Lip, Jan Huizing, Jaap Aardema, Gerrit Misker en Jaap Akse. 



4 

En als we nu toch namen noemen, de deelnemers die gedurende het Piramide seizoen de lijst 
hebben aangevoerd zijn: Roelof Guichelaar (overtuigend winnaar van de loting), Jaap Aardema (3x), 
Ben van de Broek (2x), Rieks Hoving (6x), Gerard Krops, Gerard Sanders, René Lip (4x) en Jan Huizing. 

                                    

Op de website van GC Exloo, onder “Leden” en “Piramide 2020-2021”. Zijn al deze details terug te 
vinden. En naast de finale piramide stand is daar ook te vinden hoe alle deelnemers hebben 
gepresteerd gedurende het seizoen.  

Ook hier enkele opvallende zaken. B.v. Tim Remer, nieuw 
in de golfsport, deelnemer sinds wedstijd 7, geëindigd op 
de 11 plaats. Proficiat! 
Gerard Sanders, na een tijdje wegens ziekte afwezig, in 
een constante opmars naar de top. Rieks vanaf wedstrijd 
5 in flight 1. Heel constant, 6 keer op de nummer 1 plaats. 
Maar is het goed genoeg voor de 1e plaats? Voor enkele 
andere geldt dat ook met een constante 2e helft van het 
seizoen. Afijn, check de website en trek uw conclusies. 

Ook deze competitie kent een kampioen, een runner-up, een derde plaats en een 
aantal deelnemers die net naast de prijzen grepen. In de huidige competitie opzet 
komen de nummers 1 en 2 uit de 1e flight. En de nummer 3 als de winnaar van de 2e 
flight. De kunst is dus om op de laatste wedstrijddag in flight 1 of 2 te zitten om kans 
te maken. 
De afgelopen weken waren daarom ook erg spannend, waar op een enkele hole 1 
slag meer of minder bepalend bleek. 

 

De einduitslag is geworden: 

1e Plaats en kampioen Piramide 2020-2021: 

RENE LIP 
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2e Plaats en runner-up: RIEKS HOVING   3e Plaats: JAAP AARDEMA 

            

Winnaars, van harte gefeliciteerd.  

 

De finale piramide, ook tot het volgende seizoen terug te vinden op de website, staat hieronder. 

 

En alle deelnemers, of de resultaten nu boven verwachting waren of eigenlijk beter hadden gekund, 
dank voor uw deelname. Een speciaal dank-je-wel voor Anita Hoog, voor de snelle publicatie van de 
resultaten op de website. Zeer gewaardeerd door alle deelnemers. En hoewel ze allemaal zeggen, 
ach ik doe mee voor de gezelligheid, dit is wel wat als eerste wordt gecheckt. 

Verder iedereen achter de schermen, bestuur, wedstrijdcommissie, restaurant en greenkeepers, 
bedankt. We kunnen terugkijken op een leuk, geslaagd maar bovenal bijzonder seizoen. Voor ons als 
wedstrijdleiding was het een genoegen om deze editie te mogen organiseren. 

Jelle Pebesma en Rein Smedinga 
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4.Drivingrange verlicht 

 
Mooie verlichting op de drivingrange zodat je ook ’s avonds nog een balletje kunt slaan!  

Houd wel rekening met de avondklok! 

 

5.Van de handicap-en regelcommissie 

Qualifying ronden over hole 1 t/m 12.  

In het nieuwe Wereld Handicap Systeem kunnen spelers ook qualifying ronden en wedstrijden spelen 

over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De voorwaarden 

zijn: 

• De speler kan niet verder spelen vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte. 

• De speler eindigt zijn/haar ronde op een "logisch eindpunt". 

Voor onze golfbaan is het einde van hole 12 het enige “logische” eindpunt. Nu de holes 13 t/m 18, in 

verband met werkzaamheden, gesloten zijn is hole 12 helemaal een “logisch” eindpunt. 

Wanneer een kaart 18 holes noord-zuid scorekaart wordt ingeleverd van 12 holes, dan wordt op de 

eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld, en op de andere holes een netto 

par. (Een netto par komt overeen met twee stablefordpunten.)  

De speler hoeft in de Golf App of E-golf4U voor hole 13 t/m 18 niets in te vullen. Het systeem vult dit 

automatisch aan. 

Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn en de baan weer “normaal” is kan men er nog steeds 

voor kiezen om qualifying ronden over hole 1 t/m 12 te spelen. 

Horeca en WHS 

Kent u de zogenaamde ‘bordenlift’? Vast wel. De meeste golfers zijn immers, even afgezien van de 

huidige beperkingen, ook regelmatige bezoekers van horeca.  

Maar voor wie het niet weet: de bordenlift is een fenomeen dat je aantreft in de door roestvrij staal 

gedomineerde keukens van horecabedrijven en zorginstellingen. In een cilindervormige koker 

worden de borden gestapeld op een zodanige wijze dat het bovenste bord steeds op een prettig 

grijpniveau ligt. Klaar voor het opscheppen. Zodra de afwashulp schone borden bovenop de stapel 

legt, zorgt een ingenieuze veerconstructie onder het diepste bord ervoor dat de hele kolom borden 
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zakt, waardoor de top van de stapel op hetzelfde niveau blijft. Je zou dus kunnen zeggen dat de al 

eerder aanwezige borden min of meer uit beeld verdwijnen. 

De metafoor van de bordenlift drong zich aan mij op toen ik onlangs een nieuwe Q-kaart invoerde en 

mijn handicap teleurstellend snel zag stijgen. Om in de beeldspraak te blijven: 

mijn bovenste ‘bord’ deed de kolom niet dalen, maar juist stijgen. Wat was het geval? 

Zoals jullie weten wordt voor de WHS-handicap gekeken naar de 20 meest recente Q-kaarten. 

Daaruit selecteert het systeem de 8 beste resultaten. Die zie je vetgedrukt staan als je in E-golf4you 

klikt op ‘Mijn WHS-index’. Het gemiddelde van die 8 is je WHS-handicap. 

Stel nu dat je oudste uit de serie van 20 een heel mooi dag-resultaat (=SD) had, dat dus prettig 

meetelde voor je gemiddelde. Bij mij was dat het geval. Vervolgens liep ik een nieuwe kaart met een 

matig resultaat. Op het moment dat ik dit ‘bordje’ invoerde zakte mijn oude 20e kaart uit de serie van 

de laatste 20 en telde dus niet meer mee! De nieuw ingevoerde kaart zorgde voor hoger gemiddelde. 

Ik laat jullie graag delen in deze schokkende gebeurtenis omdat ons algehele kennisniveau van het 

nieuwe WHS-systeem erdoor kan stijgen. Theoretische kennis en ervaring willen nog wel eens 

wrijven. 

Inmiddels constateer ik met mijn commissie-collega Klaas, dat de hele invoering van het WHS bij ons 

in Exloo soepel is verlopen. Bij velen van ons vernam ik zelfs enige blijdschap over de gestegen 

handicap vanwege het comfort van wat extra slagen tijdens een ronde. 

Voor ons als commissie verdient de NGF een grote pluim, want achter de schermen is voor deze 

transitie heel erg veel werk verricht. 

Het motto blijft onveranderd: wie een reële handicap wil hebben levert regelmatig qualifying kaarten 

in, ook al zijn de resultaten soms teleurstellend. Op Exloo zijn momenteel de eerste 9 qualifying. Hole 

2 is tijdelijk ingekort, maar dat verlies van afstand hebben we gecompenseerd door de afslagen zover 

mogelijk naar achteren te verplaatsen. 

Roel Bosch 

Klaas Gosink 
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6.Foto’s werkzaamheden hole 13 - 18 

 
 
 
Nog een paar weken groeizaam weer en dan is alles weer groen! 
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 7.Voorjaarsronde 21 maart 2021 

 

Vol spanning na mijn winterles van Willem ging ik voor het eerst aan een “wedstrijd” meedoen. Het 

woord wedstrijd of toernooi geeft mij altijd spanning, mijn ego, faalangst. 

Maar… het tegendeel was waar! Ik genoot ervan, pas na hole 1 eigenlijk, en er viel een last van mij af. 

Ik speelde met een leuk stel, die een veel lager handicap hadden dan ik (scheelde maar ruim 20), 

maar de rust, de kennismaking en de humor tijdens het spelen was erg positief. Er waren veel meer 

mensen die nog nooit een toernooitje hadden gespeeld, een schrale troost in het begin, maar ook die 

waren enthousiast! Juist door de vele handicaps, de leeftijdsverschillen en de diversiteit wordt het 

leuk. 

Ik hoef de volgende keer niet meer zo lang na te denken om mee te doen, ik hoop dat ik andere 

mensen, die net als ik over een drempel heen moeten, kan motiveren om mee te doen       

Het toernooi was een Stableford wedstrijd waarbij je je eigen handicap kan spelen. De organisatie 

eromheen was toppie. De club en de horeca hadden samen voor leuke dingen gezorgd. Na 9 holes 

was er een korte stop met mosterdsoep en een zalmwrapje. Na 12 holes kreeg je een bittergarnituur 

met een Maallust biertje of een rabarberfrisje. Bij de ingang c.q. uitgang was er een standje waar je 

golfartikelen kon kopen. Ook kreeg iedereen een bosje narcissen bij vertrek! 

Al met al een leuke dag voor mij en dat gold volgens mij voor iedereen       

Kina Odding 
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8.Beginnersmiddagen 

Zaterdag beginnen we weer met onze beginnersmiddag. 
Deze beginnersmiddagen zijn speciaal voor golfers met een kennismakingspakket. 
Een kennismakingspakket bestaat uit de volgende onderdelen. 
5 privélessen van de pro. 
1 maand vrij spelen op de baan 
1 golfboek voor beginners 
1 theorieles 
1 theorie-examen 
En deelname aan de beginnersmiddagen. (Iedere 14 dagen op zaterdagmiddag) 
 
Zo’n 5 jaar geleden zijn we begonnen met deze beginnersmiddagen. 
Op deze manier leert men hoe je volgens de regels en etiquette door de baan gaat. 
We hebben een aantal uitstekende begeleiders die het al een aantal jaren met veel plezier doen. 
Wij zijn ze heel dankbaar voor de tijd die ze hieraan willen geven. Maar ze hebben gelukkig meerdere 
malen aangegeven het met veel plezier te doen. 
 
We beginnen over het algemeen rond 13.00 uur. 
In verband met de coronaregels moeten we meer gespreid beginnen. 
We kunnen nu weer beginnen omdat we weer met meer dan 2 mogen lopen. 
De deelnemers zijn na afloop altijd heel enthousiast en we hopen dan ook dat ze het dermate leuk 
vinden dat ze uiteindelijk besluiten om lid te worden. 
Maar ik geef altijd duidelijk aan dat het verplicht tot niets. 
Uiteindelijk wordt 70% toch lid. Dus al met al de moeite waard. 
 
En laten we eerlijk zijn, het is toch prachtig als zo’n grote groep mensen zo enthousiast wordt van de 
golfsport. 
 
Ineke van den Berg 

 

9.Van de jeugdcommissie 

 

 

 

De laatste zaterdag in maart was het weer zo ver! Teetime voor de 

jeugd. 

 

Het was me het rondje wel!!!! Aanvankelijk leek het een heerlijk rondje te worden. Koud, maar met 

de juiste warme kleding was het te doen, maar halverwege werd het toch echt af en toe lastig om de 

balletjes rond zien te krijgen over het hageltapijt. 

Fijn, dat onze pro ondanks het slechte weer, nog even langs kwam en tips kon geven, vooral om uit 

een lastige bunker te komen…. 

De warme chocolademelk na afloop liet iedereen zich goed smaken!!! 
 
Hopelijk is het in april wat warmer en droger op de baan. 
Kom meedoen en geef je op vóór de 23e april via: chr.m.lutz@gmail.com  

mailto:chr.m.lutz@gmail.com
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Lammetjes in de wei; jeugd op de baan!! 
 
Lekker naar buiten en soepeltjes de verste ballen slaan en de beste puts maken; wow……. 
 
Probeer een kennismakingspakket en zie wat voor een fantastische sport golf is. 
Heb je die stap al gezet? Wil je graag meedoen met de groepslessen; geef je op! Kan via onze pro 
Willem. 
 
Nog nooit gegolft, of ken je iemand die je graag wilt meenemen? Geef je op voor het 
aanhaakjeugdtoernooi van 6 mei. (Zie poster op de laatste pagina) 
 
Op de website; in de nieuwsbrief of op Facebook kun je de informatie vinden.  Heb je toch nog 
vragen? Bel of mail met één van de leden van de jeugdcommissie: Ans van Wijk, Peter Mulder, Sven 
Deiman of Christina Klarenbeek (we staan in de ledenlijst). 
 
Golfende opa en oma: neem uw kleinkind(eren) mee naar de baan; ze kunnen gratis als jeugdlid mee 
de baan op en/of meedoen met de activiteiten, die de jeugdcommissie organiseert. 
 
 
 

 

JEUGDLESSEN VOORJAAR 2021 

 

 

Ook dit jaar wordt in het voorjaar weer een aantal leuke jeugdgolflessen georganiseerd. De 

Jeugdcommissie heeft er hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Jeugdige leerlingen zijn de 

komende weken dus weer van harte welkom op het golfpark. 

Op vijf zaterdagen in de maanden april, mei en juni zijn er tussen 10:00 – 11:00 uur speciaal voor de 

jeugdige leden van Golfpark Exloo deze groepslessen georganiseerd. Voor de precieze data en de 

kosten moet je even het overzicht bekijken dat de Jeugdcommissie heeft opgesteld. Als je wilt 

meedoen dan kun je je bij de commissie opgeven.  

Programma 

Het is mijn bedoeling om weer een uitnodigend en gevarieerd programma voor jullie te organiseren 

waarin alle facetten van de golftechniek op een speelse manier aan de orde komen. De instructie 

vindt afwisselend plaats op de drivingrange en op de putting green. Het lesprogramma wordt 

natuurlijk afgesloten met een baanles en met een kleine wedstrijd. Voor de winnaar daarvan heb ik 

een leuke prijs te vergeven. 

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de drivingrange gedurende de les gesloten voor andere 

spelers en er wordt bij de putting green een bord geplaatst met de tekst PUTTING  GREEN GESLOTEN.  
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Voor jeugdigen gelden bij lessen in de openlucht geen beperkende Corona-maatregelen. Wie 

desondanks een mondkapje wil dragen of 1,5m afstand wil houden, mag dat doen. Het is tijdens de 

lessen dus niet verplicht.  

Op zaterdag 24 april 2021 is de eerste voorjaars les al. Ik verwelkom jou dan graag! 

Willem Kruysifix, 

GolffixAcademie 

 
AANMELDEN JEUGDLESSEN VOORJAAR 2021 

Zoals je hierboven gelezen hebt, worden er door de Jeugdcommissie op zaterdag 24 april, 8 mei, 22 

mei, 5 juni en 19 juni tussen 10:00 – 11:00 uur speciaal voor de jeugdleden van Golfpark Exloo 

groepslessen georganiseerd. De kosten bedragen € 37,50 per persoon, te betalen vóór aanvang van 

de eerste les bij de receptie van het golfpark. Je kunt met PIN betalen of contant. 

Aanmelden kan bij Ans van Wijk van de Jeugdcommissie via telefoonnummer 06-30894846 of via het  

e-mail: secretariaat@golfparkexloo.nl 

 

Jeugdtoernooi 
Jullie hebben wellicht al gelezen of gehoord, dat er een toernooi voor jullie georganiseerd wordt op 6 
mei 2021. (Zie ook poster hieronder). Ook mag je iemand meenemen; jullie allebei (of misschien wel 
meer) via de website aanmelden www.golfparkexloo.nl/jeugdtoernooi/ 
 
Het is vanzelfsprekend, dat we door de Corona heel erg voorzichtig moeten zijn en dat we rekening 
houden met de regels die gelden voor het buiten sporten. 
 
Voordat het 6 mei is, zou je kunnen oefenen op 24 april; wel op tijd opgeven! Er wordt dan  
’s morgens tee-time voor jullie gereserveerd en er is altijd iemand van de jeugdcommissie in de buurt 
(of speelt mee). Na de ronde kun je drinken halen bij het clubhuis. Ook hier geldt; geef je op via 
chr.m.lutz@gmail.com  
Graag tot dan! 

 

De Jeugdcommissie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@golfparkexloo.nl
https://www.golfparkexloo.nl/jeugdtoernooi/
mailto:chr.m.lutz@gmail.com
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Geef je op en neem vooral iemand mee, die eens een keer wil kennismaken met golf. 
Waar?   Golfpark Exloo 
Wanneer?  6 mei 2021 
Hoe laat?  Van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur 
Voor wie?  Voor jeugdleden en andere jeugdige golfers tot 18 jaar. Neem gerust iemand mee die 
                            het wil proberen of al een beetje kan spelen. 
Aanmelden?  Vóór 1 mei  
Hoe?                   Via het opgaveformulier; stuur naar: chr.m.lutz@gmail.com 
Het formulier vind je ook op Facebook  
Voor iets lekkers wordt gezorgd. 
We gaan er samen iets leuks van maken! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wettelijk verantwoordelijken voor deelnemers geven wel/geen toestemming om      
   gemaakte foto’s van het toernooi waarop deelnemers wel/niet herkenbaar in beeld zijn    
   te publiceren. 
 
   Deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade en letsel. 
 
    Plaats en datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
    Stuur dit formulier naar: chr.m.lutz@gmail.com 

Voornaam en Achternaam deelnemer 1 
................................................................................ 
Leeftijd deelnemer 1:     
................................................................................ 
Deelnemer wil graag een leengolfset:       ja/nee 
Telefoonnummer vader/moeder/voogd:  
............................................................................... 
HOE LANG SPEEL JE AL GOLF???? ................ 
 

Voornaam en Achternaam deelnemer 2: 

...............................................................................… 

Leeftijd deelnemer 2:  

.................................................................................. 

Deelnemer wil graag een leengolfset:      ja/nee 
Telefoonnummer vader/moeder/voogd: 
................................................................................ 
HOE LANG SPEEL JE AL GOLF???? .................... 
 

mailto:chr.m.lutz@gmail.com
mailto:chr.m.lutz@gmail.com

