
Caddybook Weekend League
Zaterdag Nieuwegein

04-03-2023

Gesponsord door



Adres: Parkeerplaats Natuurkwartier

Parkhout 2, 3432 NE Nieuwegein

(Naast Jack’s Grillhouse, parkeren is gratis)

Probeer zo ver mogelijk achterin te parkeren, dan

kunnen we de playersmeeting hier ook houden zonder

dat we de complete parkeerplaats afsluiten voor

andere bezoekers.



TD: Paul Sterk

+31 646957354

Programma:

0930 – Playersmeeting
1000 – Start ronde 1
±1245 – Pauze (30 min na laatste groepje)
±1315 – Playersmeeting voor ronde 2
±1330 – Start ronde 2
±1600 – Prijsuitreiking

Spreek met de kaart onderling af welke twee (of
meer) mensen de score bijhouden via PDGA Live.

Het is verboden om te roken tijdens de rondes. Het
gebruik van alcohol en drugs is ten strengste
verboden tijdens de wedstrijd en heeft verwijdering
van de wedstrijd als gevolg.

CTP’s zullen gespeeld worden op holes 7 (ronde
1) en hole 16 (ronde 2).

Toilet bij Jack’s Grillhouse (vanaf 12 uur), 1 Euro
mee, en maak aub je schoenen goed schoon
voordat je naar binnen gaat.





Paden op en
over OB.
Mando boom
links
passeren.
Heb je de
mando
gemist, ga
naar de
dropzone,
score +1.



Paden OB op
en over. Kijk
uit park-
bezoekers op
het bankje of
mensen op
de teepad
van hole 3.



Paden OB op
en over,
behalve het
pad dat de
fairway kruist.
Water in en
over OB.



Water in en
over OB.
Pad rechts
OB op en
over.
De tee ligt
verder links
dan het op
de foto lijkt.
Kijk uit voor
park-
bezoekers op
het bankje.



Paden OB op en over, behalve het pad wat de
fairway kruist.



Paden OB op en over. Double mando, mando
gemist, ga naar Drop Zone, score +1



Paden OB op
en over



Paden OB op
en over.



Water links OB
in en over.
Water rechts
OB en over.
Dubbel check
dat het pad
rechts van de
basket vrij is
voordat er
gegooid wordt



Water links OB
in en over.
Pad rechts en
lang OB op en
over.



Paden OB op en over. Water OB.



Water OB.
Let op voor
mogelijke park-
bezoekers bij de
tafel met
bankjes



Paden OB op en over. Voetbalkooi, halfpipe en
basketbalveld OB.



Paden OB op
en over,
behalve het
pad dat de
fairway kruist.
Let op andere
park
bezoekers.
Water OB.



Paden en
water op en
over OB. Bij
drie plekken
moet je de OB
lijn in je hoofd
verbinden
tussen:
[1] pad en
water, [2]
water en
water, [3]
water en pad.
Trek een
rechte lijn. Bij
twijfel:
voordeel van
de speler



Water OB en rechts over. Pad lang OB op en over.


