Hoofddorp, januari 2019
Geachte competitiecoördinator,
Bijgevoegd vindt u de starttijden en lussen van de teams die door ANWB Golf op Efteling Golfpark
ontvangen zullen worden.
Voorspelen:
In de week voorafgaand aan de competitiewedstrijd is het mogelijk om voor € 30,- p.p. (weekend
€ 47,50) voor te spelen. In het weekend is het op Efteling Golfpark meestal erg druk, dus is het
verzoek om doordeweeks voor te spelen. Meerdere keren voorspelen is mogelijk. Het is alleen
mogelijk maximaal 2 weken voorafgaande aan de speeldatum te reserveren om voor te spelen. Geef
telefonisch (receptie: 0416-288499) de naam van het team en van de teamspelers door.
Op de speeldagen wordt uw team een uur voor de starttijd in het restaurant ontvangen met
koffie/thee met een mini-Bossche bol en wordt na de ochtendronde een uitgebreide lunch
geserveerd. We gaan er vanuit dat er bij de ontvangst op de andere golfclubs eveneens een lunch zal
worden geserveerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de captain van de betreffende club contact
moeten opnemen met de captain van ANWB Golf om één en ander af te stemmen zodat het team en
restaurant hier rekening mee kunnen houden. Overige drank en hapjes zijn voor eigen rekening,
behalve als de captains hier andere afspraken over maken.
Heren 3 – H242 / 27 holes - Zondag 28 april 2019
Domburgsche 1 / Kleiburg 3 10:30/10:40/10:50 H1
13:30/13:37/13:44/13:51/13:58/14:05
Rozenstein 4 / Almkreek 2
11:00/11:10/11:20 H1
14:12/14:19/14:26/14:33/14:40/14:47

H1
H1

Heren 4 – H260 / 27 holes - Zondag 31 maart 2019
Groendael 3/ Merweland. 1
10:30/10:40/10:50 H10 13:30/13:37/13:44/13:51/13:58/14:05
Bentwoud 3 / Rozenstein 3
11:00/11:10/11:20 H10 14:12/14:19/14:26/14:33/14:40/14:47

H10
H10

Heren 6 – H284 / 27 holes - Zondag 28 april 2019
De Pan 2 / Rijswijkse 3
10:30/10:40/10:50 H10 13:30/13:37/13:44/13:51/13:58/14:05
Haarlemmer. 3 / Beemster 2 11:00/11:10/11:20 H10 14:12/14:19/14:26/14:33/14:40/14:47

H10
H10

Hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerben Staal
Competitie-coördinator ANWB Golf
gerben.staal@anwbgolf.nl
Gaarne informatie naar dit mailadres of via de post naar Taurusavenue 18, 2132 LS Hoofddorp en
niet naar Efteling Golfpark.

