GOLFCUP
M A AND AG 2 - V R I JDAG 6 SE P TE MB E R 2019

1STE CAMPER GOLFCUP
NOORD HOLLAND
Golfbaan Dirkshorn organiseert samen met partners Golfbaan Westwoud, De Zaanse
en De Vlietlanden de eerste Camper Golfcup Noord-Holland. Een gezellige sportieve
midweek voor golfers met een camper.
Bij de deelnemende golfbanen worden op de speciaal gereserveerde
parkeerplaatsen voorzieningen getroffen om uw camper van stroom te
voorzien, zodat een comfortabel verblijf gegarandeerd is.
Halverwege de week is een rustdag ingepland, waarop u een extra
ronde golf kunt spelen of de omgeving kunt verkennen, bijvoorbeeld
per fiets of per Lopifit, een elektrisch aangedreven step. Deze zijn bij
Golfbaan Dirkshorn te huur, voor een comfortabele en ludieke tour
door de landelijke omgeving.
Programma per dag
Deelnemers melden zich op de ochtend van de speeldag bij de
receptie van de betreffende golfbaan en plaatsen de camper op
de daarvoor gereserveerde plek.
10:30 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
		
en aanmelden wedstrijd
12:00 18 holes stableford wedstrijd, eventueel multi teestart
16:30 Borrel met snacks of hapjes
17:30 Prijsuitreiking
Gezellig om met elkaar de dag te besluiten met een diner,
maar dit is optioneel en kan naar wens vooraf gereserveerd worden.
Prijzen
Er wordt individueel stableford gespeeld over 18 holes.
Per wedstrijddag zijn er mooie prijzen te winnen en op vrijdag wordt
aan de overall-winnaar de Campercup uitgereikt.
Deze wordt aangeboden door initiator Arie Nieuwland,
lid van Golfbaan Dirkshorn.
De camper golfcup is een primeur op een paar bijzondere golfbanen
in Noord Holland. Een mooie gelegenheid om dit prachtige stukje
Nederland te ontdekken.

DATA
Datum		Golfbaan
Ma. 2 sept.
Di. 3 sept.
Wo. 4 sept.
Do. 5 sept.
Vrij. 6 sept.

Westwoud
Dirkshorn
Vrije dag
Vlietlanden
De Zaanse

DEELNAME

€ 188,- P.P.
DIT IS INCLUSIEF:
• Standplaats camper + stroom
• 4 x greenfee voor 18 holes
• Deelname wedstrijd en per 		
wedstrijddag
• Kofie/thee bij ontvangst met 		
iets lekkers
• Flesje water + candybar
• Bittergarnituur / hapje bij de 		
borrel

Graag tot ziens bij de 1ste Camper Golfcup Noord Holland!
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GOLFBAAN WESTWOUD
Golfbaan Westwoud is een afwisselende 18 holes golfbaan gelegen tussen Hoorn en
Enkhuizen. De golfbaan is uitdagend met een weids en waterrijk West-Fries landschap
en glooiende heuvels omringd door talrijke bomen. Vanuit het clubhuis, Brasserie
Westwoud, heb je uitzicht over de 18e hole en de oefenfaciliteiten met chippingen putting greens.
Zittend 19, 1617 KS Westwoud T. 0228 562702 		
www.golfbaanwestwoud.nl
GOLFBAAN DIRKSHORN
Golfbaan Dirkshorn is een 18-holes par-72 inner links golfbaan, vlakbij Schagen. Onze
golfbaan is in 2008 geopend en de baan kenmerkt zich door strakke fairways, snelle
greens en voor een open karakter slechts enkele kleine boomgroepen.
Groenvelderweg 3, 1746 EE Dirkshorn T. 0224 – 274050
www.golfbaandirkshorn.nl
GOLFBAAN DE VLIETLANDEN
Graag heten wij u welkom op deze gezellige golfbaan. Waar andere polderbanen vaak
vlak en plat zijn, heeft Golfbaan “De Vlietlanden” een baan met veel hoogteverschillen
en diversiteit in de begroeiing.
Grutteweide 31, 1693 HR Wervershoof T. 06 53851697 www.golfbaandevlietlanden.nl
ZAANSE GOLFCLUB
In een prachtig natuurgebied met veel waterpartijen liggen de 18 holes van de Zaanse
Golfclub. Verstopt achter de dijken van het mooie poldergebied en vlakbij de Zaanse
Schans is dit een prachtige en uitdagende golfbaan. Het verhoogd gelegen restaurant
heeft een prachtig uitzicht over de baan en de dikke rietkragen van de waterpartijen.
Zuiderweg 68, 1456NH Wijdewormer T. 0299 438199
www.zaansegolfclub.nl

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: campercup@golfbaandirkshorn.nl,
of kijk op www.golfbaandirkshorn.nl/campercup. Vermeld hierbij naam, handicap en e-mailadres.
Inschrijven kan tot uiterlijk 28 augustus. Een week voorafgaand aan het toernooi ontvangt
elke deelnemer een overzicht van de cateringmogelijkheden per baan.

