
Beste speler, 
 
Op zondag 11 november vindt het jaarlijkse Charity toernooi weer plaats! 
De opbrengst van het toernooi gaat dit jaar naar de Nierstichting.  

 
De Nierstichting is niet zomaar gekozen. Verschillende leden van Papendal hebben binnen 
hun familie met nierziekten te maken.  
 
Via Facebook zullen wij daar nog meer aandacht aan besteden in samenwerking met de 
Nierstichting en een aantal betrokken leden. 
 
Ook dit jaar wordt het Charity toernooi gesponsord door LOUSenZo en Zwemmen Onder 
Begeleiding en Pitch&Putt Papendal. 

   
 
Het toernooi wordt in koppels gespeeld, de spelvorm is Texas Scramble en we spelen twee 
rondes. De eerste ronde spelen we een normale ronde Texas Scramble en de tweede ronde 
spelen we eclectic. Bij eclectic schrijf je alleen je score op wanneer je deze verbeterd hebt 
ten opzichte van de eerste ronde.  
 
Na de eerste ronde nemen we een uur pauze, zodat iedereen de tijd heeft om op eigen 
gelegenheid iets te eten. Je kan zelf wat meebrengen om te eten maar je kan natuurlijk ook 
boven bij de Dug Out bar wat bestellen om te eten. 
 
Er zijn prijzen te winnen in zowel de bruto als de netto categorie. In tegenstelling tot vorig 
jaar worden er geen geldprijzen uitgereikt, maar worden er alternatieve prijzen beschikbaar 
gesteld. 
Iedereen mag meedoen met dit toernooi; leden van onze eigen baan, andere banen, maar 
ook introducees. 
 
De minimale inleg bedraagt €5,- per persoon (contant te voldoen) maar je mag natuurlijk 
altijd meer doneren! 
 
We starten deze dag om 10.00 uur en je dient uiterlijk 09.30 uur aanwezig te zijn. 
 
Tijdens de prijsuitreiking zal het opgehaalde bedrag overhandigd worden aan een 
vertegenwoordiger van de Nierstichting. 



 
Vorig jaar hebben we voor Kika gespeeld en de opbrengst bedroeg toen ruim  €500,- 
Laten we proberen hier dit jaar nog meer van te maken! Wij rekenen op jullie! 
 
Opgeven kan per koppel of alleen (de WTC zal dan proberen om een partner voor je te 
vinden). Graag aanmelden per mail: papendal@pitch-putt.nl 
 
Met sportieve groet, 
 
WTC Papendal 


