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KEEP IN T O UC H Nieuwsbrief
Gepensioneerde Vliegers Golf Toernooi, maandag 5 juli 2021
Voor de elfde maal wordt de strijd om de Gepensioneerde

strijden in twee groepen, spelers met een hoge en die met een

Vliegers Golf Trophy (GVGT) georganiseerd. Dit jaar spelen we op

lage handicap.

de baan van golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn

Buggyrijders moeten zelf op eigen kosten bij de golfclub een

(www.zeegersloot.nl). De 18 holes Griend-Heuvelbaan ligt

buggy reserveren (tel.nr. 0172-445 441). De beschikbaarheid is

temidden van een bijzonder fraai natuurgebied en ‘on top of that’

beperkt.

sla je op de Heuvelbaan af op een van de hoogste punten van
het Groene Hart, bijna 17 meter boven zeeniveau.
Dit ééndaagse golfevenement staat open voor alle

De deelnamekosten bedragen € 90,– inclusief lunchpakket,
borrel en diner (voor leden van golfclub Zeegersloot is dit € 45,–).
Voor de partners van de deelnemers en de niet-golfende

gepensioneerde Nederlandse Verkeersvliegers. Inzet is een

gepensioneerde vliegers bestaat de mogelijkheid in te schrijven

wisselprijs, de GVG Trophy, een kunstwerk ontworpen door

voor het sociale gedeelte van dit evenement. Dit begint om

Menno Meijer.

16:00!uur en bestaat uit de borrel en het diner. De prijs hiervoor is
vastgesteld op € 35,– per persoon.

Vorige winnaars:
2010

Nunspeet

Maarten van Poll

Aanmelden gaarne zo spoedig mogelijk via website van de VGV,

2011

Purmerend

Edo Brandt

www.vgv-ned.nl ,onder de button GVGT.

2012

Purmerend

Hans van de Bosch

2013

Liemeer

John van Roest

2014

Purmerend

Ronald van Straaten

2015

De Hoge Dijk

John van Roest

2016

De Hoge Dijk

Ron Slockers

2017

Cruquius

Remco Emanuel

2018

Cruquius

Theo Erben

2019

Amelisweerd

Theo Erben

Betalingen op rekening NL31 ABNA 0514 9504 98, ten
name van F. Kwaaitaal, onder vermelding van GVGT 2021.
Het wordt vast weer een prachtige golfdag!

Maarten Coster , Frans Kwaaitaal en Jim van Beusekom
Programma:
10:00 uur

Ontvangst met koffie, thee en taart

De wedstrijdvorm is Stableford met volledige handicap-

11:00 uur

Start eerste flight(s)

verrekening. Een NGF-handicap is vereist. Niet-actieve

16:00 uur

Borrel met hapjes

handicappers dienen een reële speelsterkte op te geven. We

18:00 uur

Diner met Prijsuitreiking

Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers

