
        On Tour  programma 2018        

                               
                                                   
24 maart   Efteling,  Kaatsheuvel 
14 april   Veldzijde, Wilnis 
26 mei   OGD, Dronten 
14 juli    Golf4All, Harderwold 
18 augustus  Groene Ster, Leeuwarden 
15 september Edda Huzid, Voorthuizen 
20 oktober   Sint Nyk, Legemeer 
 
Wil je mee met een On Tour? Dat kan, leden van Golfclub Flevoland kunnen via de 
gebruikelijke manier via de website inschrijven (www.m.eg4u.nl/#/login) Gasten van Golfclub 
Flevoland en introducees mogen ook mee. Die kunnen zich aanmelden via een link op de 
site van Golfclub Flevoland (http://www.gcflevoland.nl/inschrijven-flevoland-on-tour/).  
 
Algemene On Tour punten 

 De starttijd van alle On Tours is altijd rond 13.00 uur zodat na het golfen en de 

prijsuitreiking, het diner mooi aansluit.  

 Kosten van de greenfee, het eten en drinken reken je zelf geheel af bij de golfbaan. 

 Greenfee is voor leden van Golfclub Flevoland en het GEC : € 37,50,- op de banen 

met het SGNL tarief (Samenwerkende Golfbanen Nederland) en op de banen 

aangesloten bij de hospitality chain: € 25,- (prijspeil 2017). Bij Sint Nyk is greenfee     

€ 45,- en als u blijft eten € 40,- 

 Bij elke golfbaan is er een dagmenu variërend in prijs van  €12,50,- tot € 17,50,-. 

 Inschrijfgeld voor de wedstrijd is € 3,-, (graag gepast betalen). 

 De wedstrijdtafel is open een uur voor de eerste starttijd.  

 Graag het verzoek aan iedereen om uiterlijk een half uur voor de eerste starttijd 

aanwezig te zijn.  

 De spelvorm is stableford met 7/8 verrekening, dit houdt in dat het niet qualifying is. 

 Iedereen met hcp 54 of lager is welkom om mee te doen. Op de scorekaart staat als 

maximale hcp 36 vermeld. 

 Als er teveel inschrijvingen zijn, gaan leden van Golfclub Flevoland voor. 

 Kwalificeren voor de jaarprijs? …minimaal 3 scores inleveren…dus minimaal 3 maal 

meespelen.  

Tot ziens op een of meerdere On Tour(s) 
Leon Betz, namens de WAC ( weekend- en avondcommissie) van Golfclub Flevoland 

http://www.gcflevoland.nl/inschrijven-flevoland-on-tour/

