
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  organiseert de 

 

EES MASTERS 2017 

 Zaterdag 26 en Zondag 27 augustus 

 Alle golfers uit Nederland worden van harte uitgenodigd 

voor dè krachtmeting in het korte werk 

  Wie wordt de 

 BESTE shortGOLFER van Nederland 

 zaterdag en zondag 2 keer 18 holes 

 spelvorm: strokeplay zonder handicapverrekening 

 Open inschrijving / HCP54-GVB niet vereist 

 Opgave telefonisch of mondeling bij Country Golf Ees 

0599 - 236328    /    06 - 21 65 65 62  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 voor nadere informatie over het programma: 

www.countrygolfees.nl  

  

http://www.countrygolfees.nl/


 

 
EES MASTERS 2017          
Wedstrijdinformatie         

     
 
 

     

 

Speeldata : Zaterdag 26 en Zondag 27 augustus 2017 
     

Spelvorm:  strokeplay in twee klassementen 
  

klassement 1. strokeplay zonder handicapverrekening 
klassement 2. strokeplay met handicapverrekening 
Alle deelnemers spelen mee voor beide klassementen. 

 

Open inschrijving / Hcp54 niet vereist       
 
Programma: 

Zaterdag – eerste speeldag        

twee ronden van 18 holes in flights van drie    

 10.00 - 12.00 uur 1e ronde    

12.15 - 13.15 uur lunch  

 13.30 - 15.30 uur 2e ronde    

   16.30 uur  uitslag eerste speeldag  

met aansluitend barbecuebuffet    

          

Zondag – tweede speeldag 

twee ronden van 18 holes in flights van drie    

 10.00 - 12.00 uur 3e ronde    

12.15 - 13.15 uur lunch  

 13.30 - 15.30 uur 4e ronde    

 16.30 uur  prijsuitreiking  

 

Graag zien we dat de deelnemers om 9.30 uur aanwezig zijn, zodat we na de 

flightindeling ook tijdig kunnen starten. 

      

Inschrijving        

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,= p.p., Houders van een jaarabonnement van 

Country Golf Ees betalen € 30,= p.p. Het inschrijfgeld dient van te voren betaald 

te worden via bankrekeningnummer NL56RABO0364759690 tnv Country Golf Ees. 

Zodra het inschrijfgeld is ontvangen is de inschrijving definitief en ontvangt men 

een bevestiging.   

Lunch        

De deelnemers aan de wedstrijd nemen ook deel aan de lunch, de kosten hiervan  

zijn € 7,50 per persoon. Deze worden per wedstrijd op de dag zelf in rekening 

gebracht. Voor houders van een jaarabonnement van Country Golf Ees zijn de 

kosten van de lunch bij het inschrijfgeld inbegrepen.  

Ook indien men niet met de wedstrijd meespeelt is deelname aan de lunch 

mogelijk. U dient zich hier wel van te voren voor op te geven.    

BBQ        

 De zaterdag wordt afgesloten met een barbecue-buffet. 

Deelname hieraan is mogelijk voor iedereen. De kosten bedragen € 15,00 p.p.

 U dient zich hier van te voren voor op te geven.  

    

 

 

 

 



 

 

 

Prijzen         

 Klassement 1 - zonder handicapverrekening    

eerste en tweede prijs dames   € 50,= en € 25,=. 

eerste en tweede prijs heren       € 50,= en € 25,=. 

  

Klassement 2 - met handicapverrekening  

eerste en tweede prijs   € 50,= en € 25,= 

 

Hole in one                  € 10,= per keer 

 

 

Handicapverrekening 

 Voor klassement 2 wordt gespeeld met handicapverrekening.   

 Geldige handicaps zijn: - actuele hcp Country Golf Ees 

        - EGA hcp ( aangepast aan SR/CR Country Golf Ees ) 

        - actuele hcp desbetreffende shortgolf-baan. 

    - actuele hcp NPPB      

Bij niet geldige handicaps wordt geadviseerd om minimaal 3 kaarten te spelen. 

De wedstrijdleiding beslist over de te hanteren handicap tijdens de Ees Masters. 

 

 

Bedrijfsgegevens Country Golf Ees 

Adres : Oosterweg 1, 9536 PR  Ees 

Telefoon : 0599 - 236328 / 06 - 21 65 65 62 

Email : info@countrygolfees.nl 

Website : www.countrygolfees.nl 

Bankrekeningnummer : NL56 RABO 036.47.59.690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle deelnemers veel golfplezier. 

mailto:info@countrygolfees.nl
http://www.countrygolfees.nl/

