Bergen op Zoom, januari 2019
Beste competitie-coördinatoren,
Eén of meerdere teams van uw vereniging spelen een NGF-competitiewedstrijd op onze
gerenoveerde baan, Golf Wouwse Plantage. Na het aanbrengen van onze drie prachtige nieuwe
greens vorig jaar, zijn er gedurende de afgelopen maanden nog vele veranderingen aan onze
baan aangebracht die de kwaliteit van onze baan zeker zullen verhogen.
Helaas zal het nieuw ingezaaide gras tijdens de competitie nog niet volgroeid zijn en zullen we
nog wat stukken G.U.R. hebben. Ook zullen een paar holes ingekort zijn en is de routing
tijdelijk aangepast.
We danken u voor uw begrip voor de hierdoor eventueel ontstane overlast.
Over een paar maanden zal onze baan er weer prachtig bij liggen.
Het adres van Golf Wouwse Plantage is: Zoomvlietweg 66, 4624 RP Bergen op Zoom
Vanaf de A58, afslag 26-Heerle staan routeborden naar de golfclub.
De volgende informatie is binnenkort beschikbaar op onze website
http://www.golfwouwseplantage.nl, op de homepage onder ‘Competitie’ of onder ‘Clubinfo’:
• Starttijden en contactgegevens teamcaptains
• De mogelijkheden en afspraken m.b.t. de horeca
Bezoekende teams uit de Hoofdklasse zijn welkom een greenfee-vrije oefenronde te spelen,
mits dit op basis van wederkerigheid gebeurt. Wanneer dit NIET geldt, worden uw teams
(max. 6 spelers) in de gelegenheid gesteld een oefenronde te spelen tegen een
introductietarief van €37,50.
Voor het spelen van een oefenronde kunt u een starttijd reserveren bij onze caddiemaster,
tel. 0165-377106.
Deze reservering kan twee weken voor de speeldatum van de oefenronde gemaakt worden.
Het gebruik van de oefenballen op de driving-range is gratis.
Op basis van wederkerigheid worden ontvangst/lunch/drankje aangeboden door onze
gastteams. Bijgaand zenden we u eveneens de afspraken die hierover gemaakt zijn met de
horeca.
Gelieve al deze informatie aan uw captain(s) door te geven.
Golf Wouwse Plantage wenst iedereen veel succes en plezier toe tijdens de komende
competitie.
Met vriendelijke groet,
Korien van Eijndhoven
competitie-coördinator Golf Wouwse Plantage

