Golfdag 2019
Hua Yi Xie Shang Hui
De 18-holes Nijmeegse baan wordt gekenmerkt door weidse vergezichten. Een zacht glooiend,
vriendelijk landschap met 75 strategisch geplaatste bunkers en lange fairways. De
Groesbeekse baan bestaat uit drie lussen van ieder 9 holes. Door steeds twee lussen te
combineren kunnen drie verschillende rondes van 18 holes gespeeld worden. Oude
bomenlanen, uitdagende waste area’s en verrassende blinde holes bepalen het karakter van
deze prachtige baan. De grote hoogteverschillen bieden keer op keer nieuwe uitzichten, even
onvoorspelbaar als de baan zelf.

Gol$baan Het Rijk van Nijmegen
Postweg 17,
6561 KJ Groesbeek
Datum: zaterdag 31 aug
Tijd: 11.00 – 21.00 uur

10:30
11:30
17:00
18:30
19:00
21:00

Programma
Ontvangst (kofcie/thee)
Start 1e clight
Borrel
Groepsfoto
Aanvang 2-gangen diner
Einde programma

•

Stableford systeem (GVB’er start vanaf hcp 36)

•

Hcp aantonen middels de NGF-kaart 2019.

•

Golfers die 9 holes spelen dingen niet mee naar de prijzen.

•

10 buggy’s/ handicarts beschikbaar (vooraf reserveren noodzakelijk).

Golfers zorgen voor hun eigen lunchpakket, en alle consumpties zijn voor eigen rekening!

Golfarrangement 18 hls
Golfarrangement 9 hls
Greenfee 18 + ontvangst
Greenfee 9 + ontvangst
2-gangen diner
Handicart p.p.
Buggy p.p.

lid
€ 87,50
€ 65€ 65,€ 45,€ 25,€ 5,€ 12,50

introducé
€ 97,50
€ 70,€ 75,€ 50€ 25,€ 5,€12,50

Aanmelden bij:

evenementen@huayixieshanghui.nl
S.v.p. vermelden: naam, lid of introducé,
handicap en aan welk onderdeel u wenst deel
te nemen.

Voor informatie:
Lioe Sien Tan
06-29003525

Gwan Ho
06-43031655

Liongkie Djie
06-14316865

David Ko
06-10942367

Ruim één week voor aanvang zult u een mail ontvangen met de starttijden. Wees op tijd met
uw inschrijving. Zoals ieder jaar geldt: vol is vol!!!
Inschrijving geschied op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving is pas decinitief indien uw
betaling uiterlijk 31 juli 2019 is bijgeschreven op bankrekening NL66INGB0001078054 t.n.v.
Hua Yi Xie Shang Hui o.v.v. Golfdag 2019. Restitutie is uitsluitend mogelijk bij annulering
vóór 31 juli 2019.

