
Rhoon, 27 september 2021

Goedemiddag,

Zaterdag a.s. hopen wij u op onze baan te kunnen begroeten als deelnemer aan het NK Clubteams 

2021. Onderstaand wat informatie voor u en uw spelers:

*de captain van elk team verzoeken wij zich te melden bij de wedstrijdleiding; deze ontvangt dan 

een map met:

-een informatieblad voor elke speler van zijn team met onder meer daarop de naam van de speler 

met een nummer waaronder consumpties kunnen worden besteld; onder dit nummer moet ook 

afgerekend worden, betaling uitsluitend via pin.

-de scorekaarten voor de eerste ronde.

*indien er spelers zijn die vrijdagmiddag willen oefenen (baan beschikbaar tussen 15.00 en 17.00) 

geeft u dit svp door aan wtcrhoon16@gmail.com.

*voor de deelnemers is de serre van restaurant Tasman beschikbaar; indien deelnemers in het 

restaurantgedeelte willen gaan zitten is een Coronacheck verplicht.

*elke speler dient na afloop van zijn ronde direct de scorekaart in te leveren bij zijn teamcaptain die 

deze kaarten verzamelt, controleert en inlevert bij de wedstrijdleiding.

Routebeschrijving via de A15:

-afslag Rhoon, volg de weg, bij het Shell station aan de rechterkant van de weg, gaat u rechtdoor 

(niet de borden “Golfbaan”volgen), hierna bij het tweede stoplicht links, op de rotonde links, 

volgende rotonde rechts, daarna direct links en direct rechts.

De serre van Tasman vindt u door om het restaurant heen te lopen; hier bevindt zich ook de 

wedstrijdleiding, die zal bestaan uit Dick Verlinde en Ivo van Wijngaarden. De referee voor dit 

toernooi is Dolf Bemer.

Deelnemende teams:

Bussloo 1 en 2, Groningen, Koekange 1 en 2, Leeuwarden, Papendal, 't Lohr 1 en 2, Twente en 

Rhoon 1 en 2.

Mocht u zaterdag onverhoopt vertraging oplopen, meldt u dit dan aan Dick Verlinde, 06.57.312.892.

Wij wensen u en uw teamleden een succesvol toernooi.

WTC Rhoon.

Dick Verlinde – Ton Beemster – Elt Veen


