
Durf jij de uitdaging aan en sla jij één van de drie ballen binnen de
gestelde tijd door de ring? Doe met je vrienden of familie mee aan de
Swing & Win en maak automatisch kans op de snel stijgende geldprijs! 

 
*Je krijgt 3 golfballen en 1 minuut speeltijd. Om kans te maken op het prijzengeld doel 
je één van de ballen door de ring. Lukt het jou als eerste? Dan heb je gewonnen en is

het prijzengeld voor jou!  De eerste Tuinbeurs Swing & Win start op 
zaterdag 15 oktober met een geldprijs van € 450,-

 

GOLFCHALLENGE EXLOO
 

RESERVEER JOUW DEELNAME VIA:  WWW.GOLFCHALLENGEEXLOO.NL

SWING & WIN COMPETITIE 
 
 

 
SPONSORED BY

zaterdagen:
15, 22 en 29 oktober | 12, en 19 november

 3 en 17 december 

 



20 ballen voor slechts € 1,-. 

Je kunt onbeperkt oefenen op de verlichte driverange. 

Golfballen zijn te huur bij de ingang van de drivingrange: 

Kijk voor meer informatie op: 
 www.goflchallengeexloo.nl 

SWING & WIN COMPETITIE 
 
 

 
zaterdagen:

15, 22 en 29 oktober | 12, en 19 november
 3 en 17 december 

 SPONSORED BY

Valtherweg 27B
7875 TA Exloo 

golfchallengeexloo.nl 
info@gxp.nl 
+31 618429522

Deelname aan de Swing & Win is gratis bij aankoop
van een greefee op Golfpark Exloo (vanaf € 25,-) die 1
jaar geldig is. 

De Swing & Win is uitstekend te combineren met
golfen op de 18 holes golfbaan in Exloo!

Kan je niet wachten om jouw skills te laten zien?
Reserveer dan snel jouw plek op de drivingrange via
www.golfchallengeexloo.nl. 

De Golfchallenge biedt een compleet nieuwe en
unieke golfbeleving! Dit initiatief van golfliefhebbers
heeft als doel de golfsport toegankelijk, aantrekkelijk
en vooral spannender te maken. 

Wil je er een dag lekker op uit, maar heb je geen
ervaring met golf? Dan is dit de uitgelezen kans om
op een unieke manier kennis te maken met de sport! 


