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Midden in de Betuwe, in het plaatsje Zoelen, ligt Golfcentrum De 
Batouwe met stijlvol ingericht restaurant. De 27-holes golfbaan is 
centraal en landelijk gelegen, tussen de weilanden en aan het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Niet alleen de rust en ruimte vallen je op, maar 
ook het (dubbellaags!) parkeerdek en rietgedekte clubhuis geven 
je een comfortabel gevoel. Wie binnenstapt proeft direct de onge-
dwongen sfeer en ervaart een gezellige bedrijvigheid. Naast com-
merciële golfactiviteiten beschikt De Batouwe ook over een actieve 
Golfvereniging en een enthousiaste Businessclub met ondernemers 
en bedrijven uit de wijde regio . De golfbaan is fascinerend mooi in 
de natuur geïntegreerd en omgeven door oude fruitgaarden, die in 
het voorjaar prachtig in bloei staan. In 2004 was Golfcentrum De 
Batouwe de eerste golfbaan in Nederland die het Europese label 
kreeg voor ecologische golfbanen en ontving in 2015 het door de 
Gemeente Buren uitgereikte MVO-award.
 
De golfbaan: Om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met 
de golfsport én de prachtige natuur, staan de deuren van het Golf-
centrum het gehele jaar voor iedereen open. De Betuwe zie je duide-
lijk terug in de ruim 100 ha. fraaie en goed onderhouden golfbaan. 
Een actieve groep vrijwilligers werkt constant aan het behoud van de 
flora en fauna én creëert ook nieuwe mogelijkheden. Neem hiervoor 
beslist eens een kijkje op www.batouwenatuur en laat u verrassen. 
De 27-holes wedstrijdbaan bestaat uit 3 lussen 9-holes, te weten Pe-
ren-, Appel- en Kersengaard. Iedereen met minimaal handicap 54 

(voormalig GVB) kan 
hier terecht voor een 
rondje golf. Diegene 
die willen beginnen 
met golfen, aan hun 
korte spel willen wer-
ken, een clinic of golf-
les wil volgen bij de 
pro kan terecht op de 
(aparte) 9-holes Par3 baan, genaamd Pruimengaard.

VOORWAARDE DEELNAME WEDSTRIJD
Wilt u strijden om de NGA-wisselbeker, dan moet u minimaal een 
handicap van 0 tot 24 hebben. De tweede en derde categorie be-
staan respectievelijk uit handicap 24 tot en met 36 en 36 tot en met 
54, waarin gestreden zal worden om andere prachtige door diverse 
sponsoren aangeboden prijzen. De wedstrijdvorm is individueel Sta-
bleford. Bij categorie 1 en 2 spelen de heren vanaf de gele tee en de 
dames vanaf de rode tee. Bij categorie 3 wordt er gespeeld vanaf 
de rode tee..

Ter afsluiting van de dag is er de gelegenheid om na te genieten 
met een diner. Hiervan bedragen de kosten € 35,- p.p. inclusief Hol-
lands drankenpakket t/m 21.00 uur. Buitenlands gedestilleerd (sterke 
drank) is voor eigen rekening.

UITNODIGING
28e NATIONALE GREENKEEPERSWEDSTRIJD

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019

PROGRAMMA
10.30 uur  Ontvangst deelnemers
11.30 uur Welkomstwoord voorzitter
12.00 uur  Aanvang wedstrijd (shotgunstart over 18 

holes)  
14.00 uur  Aanvang clinic 
17.00 uur Borreluurtje
18.00 uur Prijsuitreiking
18.45 uur Diner

Schrijf u in door uw gegevens hiernaast in te vullen, de pdf op 
te slaan en het document te mailen naar info@ngagolf.nl. U 
ontvangt een bevestiging inschrijving.

Inschrijving sluit op 9 oktober 2019. Afzeggingen ontvangen 
wij uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd – 030-2426370. Bij 
niet tijdig afmelden volgt uitsluiting volgende wedstrijd.

Naam:

Golfclub/bedrijf:

Exact handicap:

Telefonisch te bereiken op:

Opmerking:

Lidnummer: M      V

Neemt deel aan:          Wedstrijd             Clinic

Neemt deel aan afsluitend diner:            Ja           Nee
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