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Steller: Frank Wilsens 
Titel : Eerste lustrum VOG / VGOO Golftoernooi 

 

Golfbaan Zwolle, 27 juni 2014: 
 
 

Leden van de VOG en VGOO en hun partners kunnen zich inschrijven voor de eerste lustrum-editie van dit 
VOG/VGOO golftoernooi. Op uitnodiging nemen hier ook relaties uit het bedrijfsleven aan deel. Het Golftoernooi 
vindt plaats op vrijdag 27 juni op de golfbaan ‘t Gagel in Zwolle. 

Het wordt een sportieve ontmoeting, waarbij gezelligheid bij het spel voorop staat. Er wordt gespeeld over 18 
holes in teams van 4 spelers, volgens het systeem Texas Scramble. De beste, maar ook de meeste bijzondere, 
teamprestatie wordt op genie-eigen wijze onder de aandacht gebracht. 

Ook aan de (nog) niet golfers is gedacht. Voor deze groep wordt er een uitgebreide clinic verzorgd door de 
ervaren pro’s van de golfclub Zwolle. 

TIJDSCHEMA: 
 
U wordt op 27 juni uiterlijk om 11.00 uur verwacht voor de koffie en aansluitend de uitleg en opening van dit 
golftoernooi. De Gunshot-start van de wedstrijd is om 12.30 uur (denk aan het tijdig verplaatsen naar de juiste 
hole). De clinic (die zo’n 3 uur in beslag zal nemen) begint om 13.30 uur. 

Na terugkeer in het clubhuis is het omkleden (dresscode: casual), borrelen met een kleine versnapering en 
daarna genieten van het diner rond 19.00 uur; afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden een 
uitgebreide BBQ of een driegangendiner. 

De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn aantrekkelijk gehouden: € 50,- per golfer/deelnemer aan de clinic. 
Wilt u gebruik maken van een buggy, dan kan dat. Even apart mailen naar de organisatie. 

INSCHRIJVEN EN BETALEN: 
 
De organisatie en wedstrijdleiding is in handen van luitenant-kolonel Bas van den Berg en luitenant-kolonel Evert-
Jan van Oosterom. Te bereiken via eh.v.oosterom@mindef.nl. 

Gaarne z.s.m. (uiterlijk 16 mei) aanmelden per mail. U wordt verzocht bij inschrijving tevens de kosten van € 50,- 
euro per persoon over te maken op het rekeningnummer NL52 INGB 0001 9275 41 t.n.v. E-J.H. van Oosterom, 
onder vermelding van ‘Geniegolf 27 juni’, de naam van de speler(s), wedstrijd (w) of clinic (c) en uw handicap. 
Omdat er op deze dag ‘slechts’ ruimte voor maximaal 100 deelnemers is, geldt: ‘op tijd betalen is 27 juni niet 
thuis hoeven balen…’ 

Bereikbaarheid van- en nadere informatie over golfbaan Zwolle: www.golfclubzwolle.nl 

 

http://www.golfclubzwolle.nl/

