
Kom en doe mee aan een dag vol leuke, actieve en gezellige golfactiviteiten voor alle Ladies & 
Girlz van Nederland. Je kunt deze dag kennis maken met golf, je spel verbeteren, of meespelen 
in een unieke pro-am met Nederlands toptalent! 

Er is een ochtendprogramma bestaande uit: 
 - Een Fun Factory voor Girlz t/m 12 jaar 
 - Clinics voor alle leeftijden zonder golfervaring  
 - Masterclasses voor alle leeftijden met golfervaring  

Een middagprogramma bestaande uit: 
 - 9 holes Texas Scramble pro-am met topspeelsters, deelname voor alle leeftijden met  
 handicap 54 en lager 
 
Voor meer informatie of om je op te geven  
neem contact op met Myrte Eikenaar: myrte@ngf.nl 

Ladies & Girlz Only! 
Zondag 10 mei 2015, Golfclub Zeewolde 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Ladies & Girlz Only! 
Zondag 10 mei 2015, Golfclub Zeewolde 

Kom en doe mee aan een dag vol leuke, actieve en gezellige golf activiteiten voor alle Ladies & 
Girlz van Nederland. Je kunt deze dag kennis maken met golf, je spel verbeteren, of meespelen 
in een unieke pro-am met Nederlands toptalent! Neem gezellig een vriendin mee, of nodig je 
moeder uit voor een uniek moederdag cadeau. 

We hebben een leuk programma voor jou in elkaar gezet: 

Ochtendprogramma 10:30 - 12:30 uur (inclusief lunch): 
-   Fun Factory: leuke golfspellen voor meisjes tot en met 12 jaar. 
- Clinic: op een leuke manier kennismaken met golf? Kom dan meedoen aan een clinic. 
- Masterclass: golf je al maar heb je nog niet zo veel ervaring, of is het alweer een tijdje 

geleden dat je les hebt gehad en wil je weer wat tips meekrijgen? Kom dan naar de 
masterclasses gegeven door tourspeelsters Marjet van der Graaff en Chrisje de Vries. 

Inschrijfgeld: 10 euro 

Middagprogramma 13:30 - 17:00 uur (inclusief lunch): 

- 9 holes Texas Scramble pro-am met topspeelsters uit Nederland (alle leeftijden,<Hcp 54) 

Inschrijfgeld: 10 euro 

Geef je nu op!: 

Naam: 

Leeftijd: 

Woonplaats: 

E-mailadres: 

Neemt graag deel aan: 

Golfervaring/Handicap: 

Lid van golfclub: 

Bijzonderheden: 

Bovenstaande informatie graag voor vrijdag 8 mei sturen aan Myrte Eikenaar: myrte@ngf.nl  
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