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Bij deze meld ik me bindend aan voor de„Mühlenhof-Kiwanis-Benefiz-Golfcup“ op 15.06.2014:

NAAME, VOORNAAME

ADRES

POSTCODE + ORT

TELEFOON / GSM

E-MAIL

GOLFCLUB

HANDICAP

IK WIL GRAAG IN EEN 

TEAM/FLIGHT SPELEN MET:

of
Fax naar: 02801 984740
Mail: kiwanis@axelgoetzerohen.de

Datum	
	
 	
 	
 Handtekening

Kiwanis-Club 
Xanten Niederrhein e.V.
Fischerstrasse 4a
46509 Xanten

Aanmelding

a.u.b. tot 8. Juni 2014 

A.u.b. voor ieder deelnemer een separaat formulier invullen.

Ik kies voor de volgende optie:

Toernooi + Avond
incl.: champagne-borrel, welkomst snack, tee-cadeau, greenfee, 
snack-pakket & soft drinks op de ronde, ‘s-middags lunch-imbiss 
met gebak & koffie, BBQ, huldigings-cérémonie, tombola en ron-
dom-verzorging door Kiwanis. 

€ 65,- p.P.
Van dit bedrag gaan € 30,- als donatie na projecten voor 
benadeelde kinderen en na de fonds „JUGEND MACHT ZUKUNFT“!

Ik ben gast van de sponsor:
(geen kosten voor de gast speler)        

MÜHLENHOF-KIWANIS-BENEFIZ-GOLFCUP 2013

De b.g. bedragen kunnen op 15.6. contant betaald worden of overgemaakt worden op rekening DE28 
3546 1106 0114 3180 19 bij der Volksbank Niederrhein eG (BIC: GENODED1NRH). Konto van: Kiwa-
nis-Club Xanten Niederrhein e.V. Als referentie„Golfcup2014“ en naam en voorname van de 
deelnemer(s) aangeven!  

alleen avond

incl.: champagne-borrel, 
BBQ, huldigings-cérémonie en 
tombola. 

€ 35,- p.P.

mailto:kiwanis@axelgoetzerohen.de
mailto:kiwanis@axelgoetzerohen.de


Wedstrijd:  „Vierer-Zählspiel“ met Auswahldrive 2er teams na Stableford voor 
dames en herenover 18 holes. volgens de officiele regels (incl. amateur status) van 
de DGV en het plaatsreglement van de Mühlenhof Golf & Country Club. 
De wedstrijd is zonder handicap-berekening!
Termijn: Zaterdag, 15.6.2014 - Welkom: 10 Uhr - Shotgun: 10.30 h
Plaats: Mühlenhof Golf & Country Club e.V., Greilack 29, 47546 Kalkar

Organisator: Kiwanis-Club Xanten Niederrhein e.V. 
Aanmeldingstermijn: Samstag, den 8.6.2014 18.00 Uhr
Gerechtigd tot deelneming: Leden van een golfclub der EGA, USGA, de 
DGV tot DGV-Stammvorgabe 36,0 en met club-voorgift 37 tot 54.
Startindeling: Middel - hoog - laag, 4er-Flights,

Klassement: Voor het klassement is het max. voorgift 45.
Preise:	
 I. und II. bruttoprijs  (wisselbeker)
	
 	
 I., II. und III. nettoprijzen Klasse A
	
   	
 I., II. und III. nettoprijzen Klasse B
	
  	
 „Nearest to the Pin“ dames en heren  – hole 11
	
  	
 „Longest drive“ dames en heren – hole 17
De voorgift-klassen worden door halvering van de deelnemers aantal vastgesteld. 
bruttoprijzen gaan vóór nettoprijzen. Prijzen van winnars, die bij de huldiging niet 
aanwezig zijn, woorden aan de volgende in de ranglijst gegeven.
Voorgift & speelform: Een „ Vierer mit Auswahldrive“ is een „twee-bal“-
wedstrijd. Er zijn alleen team-punten te halen. Het team-voorgift is de additie der 
voorgiften van de twee spelers, waarbij het voorgift van de speler met het lagere 
voorgift met 60 %, en van de speler met het hogere voorgift met 40 % in de bere-
kening van het team-voorgift word opgenomen. Beide spelers slaan af - dan wordt 
met de betere slag afwisslend doorgespeeld. De leiding is gemachtigt, de team‘s 
anders dan aagemeld in te delen.   
Kosten: € 65,- Ingesloten zijn: € 30,- donatie, start-fee, greenfee, tee-cadeau, 
welkomst snack, snack-pakket en soft-drinks op de ronde, ‘s middags lunch-imbiss 
met „Kuchen“ & koffie, champagne-borrel, BBQ, huldigings-cérémonie, tombola en 
rondom-verzorging door Kiwanis. Elke gast speler ontvangt een voordeel-bon 
voor greenfee. Spelers, die zonder af te melden niet aantreden, zijn niet van de be-
taling befrijd. 
Beendiging:. De wetstrijd eindigd na de huldigings-cérémonie.  Aanvullend zijn 
de wetstijd-voorwaarden van de Mühlenhof Golf & Country Club e.V. van toepas-
sing.

 WWW.MUEHLENHOF.NET

Reglement

http://WWW.MUEHLENHOF.NET
http://WWW.MUEHLENHOF.NET

