
 

30 JUNI 2019 

GOLFERS-IN-ACTIE 

Golf-clinics & Texas Scramble wedstrijd 

Jaarlijks zet de Gooise GC zich in voor een goede doelen actie, waarbij diverse 

activiteiten worden georganiseerd als golf clinics onder leiding van een golfpro, 

haringwedstrijd (Texas scramble), loterij met mooie prijzen en een putting challenge. 

Gedurende de gehele dag zijn er heerlijke hapjes , Hollandse Nieuwe en drankjes te 

verkrijgen. Dit jaar gaat de volledige opbrengst naar de Nierstichting en Stichting 

Revalidatiegolf. Wij vragen golfers en niet-golfers zich aan te melden en deze actie 

te steunen. Opbrengsten zullen door de penningmeester gelijk verdeeld worden 

over de twee doelen. Voor de Nierstichting zullen de opbrengsten ingezet worden 

voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Voor vele nier- en dialyse 

patiënten betekent deze innovatie een enorme verbetering van hun vrijheid en 

kwaliteit van leven door niet meerdaags- en uren per keer aan een groot apparaat in 

het ziekenhuis of dialysecentrum te liggen. Het andere deel van de opbrengsten 

gaat naar de organisatie van sport activiteiten voor mensen met Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH; MS, herseninfarct, epilepsie, halfzijdige verlamming, Parkinson). 

Onder professionele begeleiding ervaren gehandicapten en/of mensen met een 

beperking hoe het is weer te kunnen sporten zonder druk, waarbij centraal staat te 

ervaren wat men nog wel kan ipv niet meer kan. Kortom, genoeg redenen om aan 

een of meer activiteiten deel te nemen en zodoende bij te dragen aan deze doelen 

en de dagelijkse strijd van vele patiënten te verlichten! We zien u heel graag! Schrijf 

u in en doneer!  Alvast onze hartelijke dank. 

 

 Steun deze goede 

doelen en schrijf in 

voor onderstaande 

actie onderdelen: 

 

A. GOLFCLINIC 10-11h 

B. GOLFCLINIC 11-12h 

C. GOLFCLINIC 12-13h 

 

D. Texas Scramble 

wedstrijd  (14-17h) 

 

Ieder onderdeel 

kost slechts €15,- 

per persoon (incl. 

(haring)hapje/ 

drankje) 

 

Inschrijven via 

golfers.in.actie@

gmail.com  

 

GOOISE GOLFCLUB 

Jagerspaadje 24 
1231KJ Loosdrecht 

www.gooisegolfclub.nl 

Betaling ter plaatse of via 

Rekening nummer: 

NL34ABNA0441036929 

ovv Naam + Golfers in actie 

A, B, C of D 
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AGENDA GOLFERS-IN-ACTIE DAG: 
 
9:30  Opening Golfers-in-actie dag 
9:35  Start Loterij Loten verkoop (gehele dag)  
10:00 Start 1e Clinic olv Golfpro José Loomans (plaats voor 12 deelnemers) 
11:00  Start 2e Clinic olv Golfpro José Loomans (12 deelnemers) 
11:15  Putting Challenge met leuke prijzen (hele dag) 
12:00  Start 3e Clinic olv Golfpro José Loomans (12 deelnemers) 
12:15 Golfer te fiets 1 uur challenge 
13:15  Trekking Loterij (deel 1) 
14:00  Start Golfwedstrijd in speelvorm Texas Scramble (plaats voor 36 deelnemers, flights van 4)  
17:30  Trekking Loterij (deel 2) 
18:00 Prijsuitreiking wedstrijd en borrel 
19:00 Sluiting Golfers-in-actie dag met bekendmaking (voorlopige) opbrengst. 
 
 
 

INFORMATIE GOLFERS-IN-ACTIE DAG: 
 
Voor de clinics kunt u zich inschrijven (individueel of met groep) via golfers.in.actie@gmail.com U 
kunt voorkeur voor tijdstippen aangeven. Indien een clinic van een bepaald tijdstip vol zit, zult u 
geïnformeerd worden over een indeling in een andere tijdsgroep.  
Materialen (golfclubs, ballen, hulpmiddelen) zijn aanwezig en bij clinic inbegrepen indien nodig. 
 
Uw inschrijving ontvangen wij graag onder vermelding van naam deelnemer(s), e-mail adres(sen) en 
telefoonnummer(s). Betaling bij voorkeur op rekening van de Gooise Golfclub 
(NL34ABNA0441036929 ovv Naam + Golfers in actie groep A, B of C) of contant bij de 
penningmeester aanwezig op de Gooise Golfclub op 30 juni voorafgaande aan de clinic. 
 
Golfer-te-Fiets uur challenge. Tijdens deze dag zal Per Verzaal in een uur zoveel mogelijk km’s te 
fiets afleggen voor de goede doelen. U kunt hem per km ondersteunen met een bedrag van 0,10, 
0,20, 0,50, 1 euro of een bedrag naar keuze. Indien u de Golfer-te-Fiets Challenge wil ondersteunen 
vragen we u in de aanmeldingsmail ook aan te geven. Per Verzaal zal op 14 september de Tour de 
Gruyere rijden in Zwitserland met de Nierstichting om daarnaast ook geld in te zamelen voor de 
draagbare kunstnier.  
 
De Texas Scramble wedstrijd zal plaatsvinden in flights van 4 personen, De flights strijden onderling 
om de wedstrijd overwinning. De flight met de minste slagen over 18 holes wint de wedsrijd en een 
mooie prijs. 
 
Op hole 6 is een “neary” voor heren geplaatst, op hole 7 voor de dames (De bal van de afslagplaats 
geslagen die het dichtst bij de hole eindigt wint). 
 
Over Texas Scramble:  
Alle spelers slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk de beste van de 4 
ballen gekozen. Vanaf de gekozen positie slaan alle 4 spelers weer verder (drie spelers plaatsen dus 
op een stoklengte van de gekozen positie hun eigen bal). Iedere speler slaat dus altijd weer verder 
met zijn eigen bal en als team wordt na iedere slag de beste bal gekozen totdat is uitgeholed. Zo krijg 
je dus per hole een teamscore die wordt ingevuld. Dit is een relatief snelle spelvorm.  
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