
Te midden van 116 hectare natuur ligt het Efteling Golfpark. Dit is een prachtige A-status 
Championship course met uitdagende waterpartijen en bunkers welke gaat langs bossen en 
parklandschappen. Een afwisselende baan  voor zowel de beginnende als gevorderde golfer. 

Datum: zaterdag 5 september 
Tijd:  10.30 – 20.30 uur 
Locatie: Veldstraat 6 
  5176 NB De Moer /  
  Kaatsheuvel 

✴ Stableford systeem (GVB’er start vanaf hcp 36) 
✴ Hcp aantonen middels de NGF-kaart 2020.  
✴ Golfers die 9 holes spelen dingen niet mee naar de 

prijzen. 
✴ Er zijn 8 buggy’s / handicarts beschikbaar (vooraf 

reserveren noodzakelijk).  
Handicarts houders dienen het pasje van de Stichting Handicart mee te nemen i.v.m. 
registratienummer. 

Golfers dienen zelf voor lunch te zorgen, alle consumpties zijn voor eigen rekening! 

Voor de niet-golfers, en natuurlijk kinderen, is er de mogelijkheid het naastgelegen 
attractiepark De Efteling te bezoeken. Indien meer dan 20 personen willen deelnemen, 
kunnen er toegangskaarten tegen gereduceerd tarief worden verkregen. Geef bij aanmelding 
aan voor hoeveel personen/kinderen U kaarten wenst en dan nemen wij contact met U op. 

Aanmelden bij: evenementen@huayixieshanghui.nl o.v.v. Golfdag 2020 

En vermeld per persoon: Naam, Lid of Introducé, Handicap, deelname aan welk onderdeel; 
aantal volw./kind. voor attractie park; deelname diner. 
Voor informatie:   
Gwan Ho: 06-43031655  Liongkie Djie: 06-14316865  David Ko: 06-10942367  
Hong Djien Ong: 06-21524386 (voor attractiepark info) 

Inschrijving op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving is definitief indien uw betaling uiterlijk 15 
augustus 2020 is bijgeschreven op bankrekening NL66INGB0001078054 t.n.v. Hua Yi Xie Shang Hui 
o.v.v. Golfdag HYXSH 2020. Restitutie is uitsluitend mogelijk bij annulering vóór 15 augustus 2020. 

Zie voor ons privacybeleid https://www.huayixieshanghui.nl/over-hua-yi. 

Deelnamekosten 
    lid             introducé 
18 holes golfarrangement € 85,-  € 95,- 
9 holes golfarrangement € 65,-  € 75,- 
3 gangen diner  € 31,-  € 31,- 
Buggy p.p.   € 12,50 €12,50 
Handicart p.p.   € 5,-  € 5,- 

GOLFDAG  2020 
Efteling Golfpark

Programma 
10:30 Ontvangst met koffie/thee 
11:30 Start wedstrijd! 
16:00 Borrel  
18:00 Diner en prijsuitreiking 
20:30 Einde
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