Beste Golfer, beste Sponsor
Zoals beloofd ontvangt u hierbij nog wat informatie over het Golftoernooi Full Swing op ‘’de Maastrichtsche’’ op zondag
15 september aanstaande. Een goede doelenwedstrijd voor Pimma en Kankeronderzoeksfonds Limburg. Dankzij uw
enthousiaste bijdrage verwachten wij een mooi evenement te kunnen beleven. Het wordt een golfevent met een fijn
aanvullend programma.
Wij verwachten de golfers om uiterlijk 11.00 uur
Programma:
11.00 uur

Aanmelding bij de wedstrijdcommissie
Ontvangst met koffie en gebak
11.15 uur
Welkomstwoord door de organisatie
11.30 uur
Toelichting op wedstrijdvorm, hole prijzen en programma
11.45 uur
Vertrek naar holes ivm shot gun
12.00 uur
Start shot gun
16.30 – 17.00 uur
Muzikale ontvangst van de golfers en de deelnemers aan de nazit
18.00 uur
Prijsuitreiking en toelichting over goede doelen
18.15 uur
VEILING: op de clubwebsite en vooraf kunt u al de objecten bekijken op www. roelvossen.nl
en mogelijk een bod doen of ons via fulllswingmaastricht@gmail.com “influisteren”.
19.00 uur
Aansluitend tombola
19.15 uur
Overhandigen van de CHEQUE aan het Kankeronderzoekfonds en Pimma
Dat deze tijden indicatief zijn, zal iedereen duidelijk zijn
We zijn overtuigd dat we samen met alle sponsoren, golfers en medewerkers een mooi golfevent zullen beleven. Ook
op de baan wordt u verwend met topbaancatering en staat dus garant voor een fantastisch event.
De wedstrijdvorm is Texas- scramble voor 4; daarnaast 9 individuele prijzen op diverse holes.
Wij zorgen voor een welkomstdrankje en diverse hapjes na de wedstrijd. Overige drank is voor uw eigen rekening.
Indien u zelf golf - gasten heeft uitgenodigd verzoeken wij u deze informatie ook aan hen door te geven.
Gasten van deelnemers/ sponsoren kunnen zich voor de gezellige nazit aanmelden bij fullswingmaastricht@gmail.com ,
kosten 30,00.
Handycart van te voren aanmelden ivm beschikbaarheid! Indien u gebruik wilt maken van een buggy, dient u deze zelf
te reserveren.
We hopen jullie op zondag 15 september in een goed humeur en vol energie te mogen ontvangen op “de
Maastrichtsche”. Vergeet niet op de website www.roelvossen.nl de te veilen items voor de Goede Doelen te
bewonderen.
Wedstrijdinfo:
De spelvorm is Texas-scramble. Alle spelers slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk telkens
de beste van de 4 ballen gekozen om mee verder te spelen. Van iedere speler moeten minimaal 3 afslagen gebruikt
worden. Daarnaast zijn er individuele prijzen zoals neary, leary, longest. Bij de leary is het toegestaan om de beste bal
(D/H) te kiezen en vervolgens een eigen tweede te slaan. Dus bij leary dames mag een dame de best bal van een heer
gebruiken om haar leary binnen te halen, en andersom. Bij hole 1 en 14 gaat het om tactische keuzes.
Individuele prijzen
Hole 1 Neary to the bottle
Hole 5 Longest dames
Hole 3 Neary dames
Hole 8 Leary to the Belgian flag
Hole 10 Hole in one
Hole 16 Leary dames

Hole 14 Neary to the rope
Hole 11 Longest heren
Hole 6 Neary heren
Hole 10 Neary dames/heren
Hole 18 Leary heren

‘’Aan de slag in Full Swing voor de goede doelen”
Vriendelijke groet en tot de 15e september

Christien op ’t Hof-Smeets
Joland Slangen

