Bekijk de webversie

Beste leden,
Deze week ontvangt u weer een nieuwsbrief met een aantal leuke weetjes en belangrijke
aandachtspunten!
Fun evenement
Het fun evenement van afgelopen zaterdag was een groot succes! Bedankt voor jullie deelname
en de gezelligheid. We kijken ernaar uit om snel weer wat leuks te organiseren.
Baaninformatie
Vanaf nu zullen de harken weer op de bunkers liggen! U heeft hierbij zelf de mogelijkheid om
desinfecteermiddelen mee te nemen.
Wanneer u liever niet met andere golfers in een flight wilt spelen, dan kunt u via chronegolf of
telefonische een flight boeken van 4 personen. Ook als u maar met 2 personen speelt.
Matchplay competitie!
Tot 3 mei '21 kunt u zich aanmelden voor de Zeeuwsche handicap Par 3 Matchplay competitie!
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar: Marcel.schoof@kpnmail.nl. Take your change!
De weersvoorspellingen geven aan dat het gaat regenen. Dat is minder fijn voor het spelen,
maar goed voor de baan en uiteindelijk ook weer voor de spelers!
En na regen komt zonneschijn! Tot snel bij golfbaan de Zeeuwsche

Fun evenement de Zeeuwsche

Afgelopen 24 april '21 hebben wij een Fun evenement
georganiseerd voor onze leden. Een groot succes met veel
gezelligheid!
De winnaar van de competitie was Marijn Leendert, nogmaals
van harte gefeliciteerd! Met de eerste prijs, kunt u gebruik
maken van de TopTracer bij golfcentrum Roosendaal.
Bedankt voor jullie deelname en wij hopen snel weer een leuk
evenement te kunnen organiseren.
Wellicht een FootGolf evenement voor de leden?

Baan informatie
Het terugplaatsen van de harken
De geformuleerde local rule die de NGF heeft gesteld zal komen te vervallen. U kunt er zelf voor
kiezen om onstmettingsmiddelen mee te nemen, zodat u de bunkers weer kan aanharken. De
harken zullen dus weer aanwezig zijn in de bunkers.
Reserveren van uw starttijd
Wanneer u een flight boekt met 2 personen, kan het zo zijn dat u samen met andere spelers
in een flight kan komen. Uiteraard proberen wij dit zo veel mogelijk te beperken. Wanneer u toch
liever niet met andere golfers in een flight wilt spelen, dan kunt u er voor kiezen om online via
'chronogolf' of telefonische een flight van 4 personen te boeken. Ook als u zelf maar met 2
personen wilt gaan golfen.

MATCHPLAY COMPETITIE 2021

Heeft u de flyer in het clubhuis al zien hangen en bent u al
ingeschreven voor de Zeeuwsche Handicap Par 3 Matchplay
competitie? Zo niet, meld u dan snel nog aan! Aanmelden kan
tot 3 mei 2021.
Ieder lid van de Zeeuwsche kan zich inschrijven voor deze
uitdagende competitie. De poulewedstrijden zullen tussen 5
mei en 31 juni worden gehouden. Er zullen 16 poules worden
gespeeld met 5 spelers, van maximaal 40 deelnemers.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
marcel.schoof@kpnmail.nl met uw naam en mobiele
telefoonnummer. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 per persoon.
Verdere informatie kunt u vinden op onze website, waarbij u
het regelement en de Par 3 Matchplay competitie kunt
nalezen: https://www.dezeeuwsche.nl/informatie/club-kampioenschappen-2/

Even voorstellen ..

U heeft mij vast al gezien in/en rondom het clubhuis!
Mijn naam is Tjallie Vriesema, 24 jaar oud, woon in Goes en
werk sinds 1 april fulltime bij Golfbaan de Zeeuwsche. Ik zal
hierbij gedeeltelijk financiële administratie doen en ook de
Marketing van het bedrijf in handen nemen.
In mijn vrije tijd zoek ik graag de gezelligheid op, waarbij ik
geen nee zeg tegen een hapje en een drankje! De sport die
ikzelf uitoefen is schaatsen, maar vanaf nu zal ik ook gaan
leren golfen! Afgelopen woensdag heb ik dan ook mijn eerste
golfles gehad van Rick Dijkstra.
Mocht u hiernaast ideeën willen aandragen of vragen hebben,
dan kunt u mij altijd mailen: tjallie@dezeeuwsche.nl.
Tot bij de Zeeuwsche!

Oudste deelnemer
Een leuk weetje!
Gisteren hebben wij een nieuw 9-holes lidmaatschap ingescheven, waarbij vorige week de
baanpermissie is behaald van een speler, geboren in 1939. Onze oudste beginnende speler in
tijden. Dit getuigt van een heuse sportiviteit en leergierigheid!
Zo zie je maar, niemand is te oud of te jong om te leren!
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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.

