Bekijk de webversie

Beste leden van De Zeeuwsche,
De nieuwsbrief staat in het teken van de lente! Een nieuw seizoen, betekend nieuwe
uitdagingen, evenementen en acties.
Voetgolf
De voetgolf zal vanaf zaterdag 3 april a.s. op golfbaan de Zeeuwsche worden geïntroduceerd.
Een bijzondere combinatie tussen golf en voetbal. Voetgolf kunt u vanaf week 14 bij ons gaan
reserveren en zal plaatsvinden op vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag vanaf 15 uur.
De clubladder
Hiernaast start maandag 4 april het zomerseizoen 2021 van de clubladder. Zin in een uitdaging
en nog niet ingeschreven? Meld je bij ons aan via: https://tinyurl.com/8a79cmde
Lidmaatschapsactie
Bent u hiernaast ook al op de hoogte van onze lidmaatschapsactie? Heeft u vrienden,
kennissen of bent u zelf nooit eerder lid geweest? Stap dan nu in voor slechts €520,00 t/m 31
december.
Leuk om te weten: brengt u een nieuw lid aan? Dan zetten wij als dank €50,00 ballentegoed op
uw app voor het ballenautomaat.
Herendag
De herendag kampioenschap is vanaf 28 maart ook weer van start gegaan. We kijken uit naar
een spannend en gezellig wedstrijdseizoen. Team de Zeeuwsche wenst u een goede wedstrijd
en veel golfplezier!
Custom Fitting Day
8 mei wordt er een Custom Fitting Day georganiseerd op golfbaan de Zeeuwsche. Een één-opéén afspraak, volgens de RIVM-maatregelen. Bent u getriggerd voor nog betere resultaten?
Boek vandaag uw afspraak nog in!
Team De Zeeuwsche, wenst u een sportief en gezellig golfseizoen!

Voetgolf
Zoals u misschien al heeft gezien is er de afgelopen weken wat veranderd op onze golfbaan. Er
zijn namelijk een aantal holes voor de voetgolf ingegraven. Voetgolf is een snelgroeiende sport
en wint veel aan populariteit. De Nederlandse voetgolfbond heeft inmiddels talloze leden. Er is
een Nederlandse, Europees en zelfs een Wereldkampioenschap voor voetgolfers!
Zaterdag 3 april a.s. wordt de voetgolfbaan om 15.00 uur geopend door actieve voetgolfers
waaronder ex-profvoetballers. Er zal worden gefilmd en foto’s worden gemaakt die volgende
week op de website zullen worden geplaatst, zodat u uzelf kan overtuigen dat voetgolf een gave
sport is! Al dan niet overtuigd, alle leden van de Zeeuwsche kunnen voetgolf zelf een keer
uitproberen. Dit is mogelijk vanaf week 14, op elke vrijdag-zaterdag en zondagmiddag vanaf
15.00 uur.
Bent u benieuwd wat de sport inhoud? Voetgolf is een bijzondere combinatie van golf en
voetbal. Je schiet de voetbal over de golfbaan en moet hem in de (vergrote) hole zien te krijgen.
En dat is zeker niet makkelijk! Je moet namelijk rekening houden met hoogteverschillen,
heuvels, schuine greens, bomen, struiken en waterpartijen. De holes bevinden zich echter niet
op de green maar wel in de buurt van de green.
Vele golfers hebben een vooroordeel over voetgolf, ''de greens worden beschadigd'', als dat het
geval zou zijn zouden wij nooit aan voetgolf beginnen. De belasting voor de baan is met voetgolf
minder dan bij golf omdat er geen plaggen geslagen worden en een voetbal geen pitchmark
veroorzaakt.
Laat uzelf verassen en kom het eens proberen!

Clubladder zomerseizoen 2021
Zin in een uitdaging? Op maandag 4 april start zomerseizoen 2021 van de clubladder.
Tijdens deze clubladder zullen er 13 speelrondes worden ingepland van 2 weken. De laatste
ronde duurt 3 weken en eindigt op 10 oktober. Mocht u op vakantie gaan of geblesseerd zijn,
dan heeft u altijd de mogelijkheid om rondes over te slaan.
Spelers die vorig jaar hebben meegedaan, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. U heeft
een herinnering ontvangen voor de start van de eerste ronde.
Bent u nog niet bekend met de clubladder en heeft u zin in een uitdaging? Dan kunt u zich
aanmelden via de bijgevoegde link: https://tinyurl.com/8a79cmde.
Meespelen op de golfladder is niet alleen heel leuk, maar ook heel simpel:
1. Meld u aan;
2. Selecteer uw speelsterkte;
3. Kies wanneer u graag speelt.
Mocht u benieuwd zijn naar de spelregels, dan kunt u deze altijd even nalezen:
https://tinyurl.com/6wt2u6bs.
Team De Zeeuwsche ziet u graag op maandag 4 april. Ready, Set, Go!

Lidmaatschapsactie
Bent u nog nooit eerder lid geweest op golfbaan De Zeeuwsche, Golfcentrum Roosendaal en/of
Dongen, dan is dit uw kans!
Schrijf u nu in een profiteer van een lidmaatschap t/m 31 december voor slechts €520,00.
Heeft u hiernaast vrienden of kennissen die graag lid zouden willen worden? Breng hen dan nu
mee. Wanneer u een nieuw lid aanbrengt, dan heeft u niet alleen een nieuwe golfmaatje erbij,
maar ontvangt u ook als dank €50,00 ballentegoed op uw app voor het ballenautomaat.
Win, win situatie!

Herendag De Zeeuwsche
Beste Herendag deelnemers van "de Zeeuwsche".
Vanaf 28 maart is het weer toegestaan met meerdere spelers in een flight te spelen.
Helaas blijft de horeca nog dicht. Dus vooraf en achteraf bijeenkomen om o.a. te betalen voor
de deelname en de prijsuitreikingen vinden niet plaats. Eén speler per flight haalt en verzamelt
de scorekaarten en levert ze in.
In het wedstrijd schema 2021 is 28 maart de eerste wedstrijd die meetelt voor het Herendag
kampioenschap, stableford, met vermelding longest, neary en birdies. WHS registratie
strokeplay-telling “netto double bogey”.
De commissie gaat vanaf de 28 ste de scores en telling weer bijhouden in een lijst.
In verband met de handicap registratie het volgende. Als de baan qualifying is moet U voordat
de scorekaart ingeleverd wordt zelf de score in vullen in golf.nl. Incidenteel kan de
wedstrijdleiding U helpen de scores in te vullen in golf.nl. Elke speler is zelf verantwoordelijk
voor de handicap-registratie.
Inschrijven voor de wedstrijd(en) via Ikgagolfen.nl van de Zeeuwsche. Later in het jaar zal dit
volgens de Zeeuwsche veranderen.
Vanaf 1 april werken we met één startlijst voor zowel de 18-holers als de 9 holers.
Dus bij de inschrijving voor de Herendag, in het vervolg aangeven bij mededelingen:
- 18 of 9 holes,
- afslag van de gele of rode tee, en
- vroeg of laat.
De commissie zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen van afslag of speeltijd.
Wij zien weer uit naar een spannend en gezellig wedstrijd seizoen, al zal het in het begin nog
steeds onwennig zijn, elkaar niet te treffen in het clubhuis.
Vriendelijke groet,
De Herendagcommissie
Henk de Jong.
06 22923281

Custom Fitting Day
Zaterdag 8 mei kunt u een één op één afspraak inplannen van 12:00 tot 16:00 uur bij Golfbaan
de Zeeuwsche om een nauwkeuring aanpassing van een nieuwe golfclub te genereren. Op
deze dag zullen er clubs van Ping en Calloway aanwezig zijn.
De Custom Fitting biedt het meeste beproefde en nauwkeurige aanpasproces in golf, waarvan
bewezen is dat het de optimale balvluchten en consistentie genereert die je nodig hebt om
lagere scores te behalen.
Wie wilt er nou niet de resultaten behalen, waarnaar u op zoek bent? Plan uw afspraak in door
te mailen naar: golfschool@golfcentrummiddelburg.nl, waarin u in de mail uw voorkeur aangeeft
voor tijdstip.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u administratie@dezeeuwsche.nl toe aan uw adresboek.

