
6e editie Open Strokeplay Kampioenschap Dongen.  

 

Beste Golf(st)er, 

 

Gelukkig kunnen we binnenkort weer van het golfspel gaan genieten. Hopelijk is iedereen zonder 

problemen door de laatste golfloze maanden gekomen. 

Eerder hebben wij jullie een uitnodiging gezonden voor de 6e  editie van het Open Strokeplay 

Kampioenschap Dongen op 12 juni aanstaande . Gezien de ontwikkelingen en landelijke regels 

hebben we moeten besluiten om de datum eenmalig te wijzigen. Het Open Strokeplay 

Kampioenschap Dongen zal nu worden gespeeld op vrijdag 10 juli aanstaande. Diegene die zich 

eerder al hebben opgegeven worden vriendelijk verzocht om dit nog een keer te doen. Deze 

strokeplay wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes en is toegankelijk voor iedereen die geboren en 

getogen is in Dongen, op dit moment inwoner is of economisch verbonden is aan de gezelligste 

gemeente van Noord Brabant. Oud inwoners zijn hierbij ook van harte welkom. Deze brief is een 

persoonlijke uitnodiging aan u, bij eerdere edities heeft u al deelgenomen. Vooruitlopend op de 

publicaties in de pers stellen wij u hiervan in kennis. Nieuw is dit jaar de medewerking van Coca Cola 

die deze wedstrijd mede faciliteert. 

Gastheer voor het Open Strokeplay Kampioenschap Dongen is wederom Golfcentrum Dongen.  

Er wordt weer  in verschillende handicap categorieën worden gespeeld; de indeling van de 

categorieën is afhankelijk van het aantal deelnemers. Iedereen met een handicap  en lid van de NGF 

is van harte welkom om te komen strijden om de felbegeerde Trofee. 

De partijvorm is individueel strokeplay. Er komen de volgende categorieën.  1: Bruto strokeplay voor 

de lagere handicappers en een netto strokeplay met handicapverrekening. 2:  Hogere handicappers  

een netto strokeplay met een handicapverrekening. Deelname aan het Open Strokeplay 

Kampioenschap Dongen bedraagt € 55,= per persoon. Voor leden van Golfcentrum Dongen bedraagt 

de deelname € 35,=. 

In de deelnameprijs zijn begrepen: startbewijs/greenfee voor die dag, ballen om in te slaan op de 

drivingrange en deelname aan de afsluitende barbecue. Naast de wedstrijd wordt er 10 juli ook  een 

clinic georganiseerd voor familie, vrienden, kennissen en collega’s die nog niet bevangen zijn door 

het golfvirus. Deze clinic wordt verzorgd door de Golfprofessionals van Golfschool Dongen. Deelname 

aan de clinic bedraagt € 55,00 per persoon. Hiervoor krijgt men een clinic van 4 uur. Tijdens de clinic 

maken de deelnemers aan de clinic kennis met alle basisslagen van het golfspel en spelen  het laatste 

uur een wedstrijd op de PAR 3 oefenbaan. Daarnaast nemen ze deel aan de BBQ en maken kans op 

een prijs. Een mooie gelegenheid voor u om een niet golfer eens enthousiast te maken voor het  

golfspel.  



Opgave van uw deelname aan de wedstrijd of een deelnemer aanmelden voor de clinic kan 

verzonden worden naar dongensopen@golfdongen.nl. Na uw aanmelding ontvangt u informatie over 

de betalingswijze. Uw inschrijving dient voor 5 juli aanstaande te geschieden. Er komt een maximum 

aantal deelnemers in verband met de landelijke regels ten behoeve van evenementen. De volgorde 

van inschrijving is daarbij bepalend. Voor 9 juli 2020 wordt de dagindeling aan alle deelnemers 

kenbaar gemaakt. 

Sponsoring: Diverse bedrijven hebben bij eerdere edities van deze golfwedstrijd gevraagd naar de 

sponsormogelijkheden van deze dag. In het verleden was er die mogelijkheid. De organisatie heeft 

besloten om vanaf 2020 weer met sponsoren samen te gaan werken. Bedrijven die hier 

belangstelling voor hebben kunnen dat kenbaar maken door middel van het inschrijfformulier of 

door middel  van een email gericht aan de organisatie. 

 

De sponsormogelijkheden zijn onder andere: 

1. Hoofdsponsor van de dag (Coca Cola) 

2. Holesponsor 

3. Prijzensponsor 

 

 

Wij zien uw inschrijvingen graag tegemoet.    

Golfcentrum Dongen 

  

mailto:dongensopen@golfdongen.nl


Inschrijfformulier Open Strokeplay Kampioenschap Dongen vrijdag 10 juli 2020 

 

Voornaam:………………………………………………………………. 

 

Achternaam:…………………………………………………………… 

 

Adres:……………………………………………………………........... 

 

Woonplaats:……………………………………………………………. 

 

E-mail adres:……………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer:……………………………………………………. 

 

Huidige handicap:…………………………………………………….. 

 

Homecourse:…………………………………………………………… 

 

Relatie tot de gemeente Dongen:  1. Geboren 

     2. Inwoner 

     3. Oud- inwoner 

     4. Economische binding:  

         Omschrijving toevoegen 

Relatie tot gemeente Dongen:………………………………………………………. 

 

Belangstelling voor sponsoring:   ja/nee        Bedrijf:…………………………………………. 

Kandidaat deelname clinic:……………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………… 

Woonplaats:……………………………………………………………. 

E-mail adres:……………………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………………………………….   


