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Beste vrienden, 

Op 17 juli hebben 8 mannen de strijd met 

elkaar aangebonden op Golf4All Golfclub 

Harderwold te Harderwijk. De hittegolf had 

Nederland nog niet bereikt, maar het was 

aangenaam warm. Na afloop stond de borrel 

daghap klaar. Iedereen was zeer tevreden met 

een mooi biefstukje. Geslaagde dag. 

De volgende wedstrijd ondanks de vakantietijd 

zijn wij  op 21 augustus te gast op de nieuwe 

reversible Links Valley baan in Ermelo (zie 

https://www.thelinksvalley.nl/) .  De eerste 

reversible golfbaan in Europa!  Spelen we de 

North of South course? Dat is nog een 

verrassing.  De laatste wedstrijd voor de 

Mobilé golfdag op de Scherpenbergh in 

september.  

 

De regels 

Twee uitslagen (Stableford) tellen mee voor 

het eindklassement, met nog 3 van de 6 

wedstrijden voor de boeg nog alle aanleiding 

om (een paar keer) mee te doen. De  Mobilé 

Golf Cup wordt op 5 september op de 

Scherpenbergh uitgereikt aan de overall 

winnaar. De uitslag telt tevens mee voor de 

Mobile Golf Cup waarbij het laatste toernooi 

op 5 september wordt georganiseerd op de 

Scherpenbergh.  De deelnemers gaan weg op 

hun handicap waarbij voor de uitslag een 

handicap van 36 als minimum geldt.

Oud-leden zijn van harte welkom. En hun eventuele introducees uiteraard ook. 
Het is voor leden mogelijk om prijzensponsor van de dag of gehele toernooi te worden. De eerste 

flight zal om 16:00 uur afslaan. Nadien volgt de 10e hole, dagschotel en prijsuitreiking.  

Opgave voor de volgende wedstrijd van 21 augustus a.s.,  introducées (met emailadres) en eventueel 

(dag) sponsor liefst per omgaande bij Hans de Groot: hansdegroot@dgmc.nl 

Voor het resterende programma en organisatie kijk door op de volgende bladzijde: 

https://www.thelinksvalley.nl/
mailto:hansdegroot@dgmc.nl


 

 

 

 

 

Programma  2019 

 

Afgerond: 

 

25 april  Golfclub Zeewolde, Golflaan 1 te Zeewolde  

(winnaar Stephan Zwanikken) 

 

15 mei Nieuwegeinse Golfclub, Heemsteedseweg 32A te Houten  

(winnaar Pieter Baanvinger) 

 

19 juni Golfclub Hoogland Amersfoort Bunschoterstraat 23, 3828 NR Hoogland 

(winnaar Steven Hanekroot) 

 

17 juli Golf4ALL Golfclub Harderwold, Harderwijk, Pluvierenweg 5, 3898 LL Zeewolde, 

(winnaar Marco Vianen) 

 

Gepland: 

 

21 augustus  The Links Valley Golfcouse and Country Club,  

 Jonkheer Doctor C. J. Sandbergweg 117, Ermelo, kosten € 39,50 *) 

Eerste flight vertrekt om 16.00 uur! 

 

5 september  Golfbaan Scherpenbergh  - Slottoernooi en tevens  

uitreiking van de Mobilé Golf Cup (defending champion Etienne Poulissen) 

 

*) Deelname valt buiten de contributie, greenfee 9 holes + daghap, exclusief drankjes. 

 

 

 

 

 

Organisatie namens Mobilé Businesskringen: 

 

Hans de Groot,           Aldert Veenstra,  

DGMC  Raadgevers voor DGA's                  Accoris Corporate Finance  


