
Datum Tijd Aantal holes Wedstrijdvorm Omschrijving Kosten Inschrijven tot Begeleiding
ZATERDAG WEDSTRIJD: MAANDBEKER                                                       Golfleden: € 5,00                                     Mark, Leo en Els
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                   Overige leden en niet-leden: € 34,50      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

20-4-2019 13:00 9 Stableford GRATIS WEDSTRIJD VOOR GOLFER & INTRODUCEE GRATIS 13-4-2019 Antoine
Gratis wedstrijd voor alle golfers inclusief introducee(s) Na de wedstrijd trakteren wij iedereen op 

een drankje en een lekkere kop soep en 
belegd broodje! 

20-4-2019 13:00 - - GRATIS CLINIC VOOR GOLFER & INTRODUCEE GRATIS 13-4-2019 Antoine, Mark, Leo en Els
Uitgebreide clinic ter eerste kennismaking met de golfsport. Na de wedstrijd trakteren wij iedereen op 

een drankje en een lekkere kop soep en 
belegd broodje! 

IRON NINE COMPETITIE      1                                                                     Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

IRON NINE COMPETITIE       2                                                                   Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

- - GRATIS PROEFLES:                                                                   GRATIS Antoine
Uitgebreide les ter eerste kennismaking met de golfsport. Inclusief een 
consumptie naderhand. Totale duur 2 uur. Inschrijving met vouchercode 
AK2019 alleen mogelijk via website

https://www.golfbaan-
achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-
reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef

IRON NINE COMPETITIE     3                                                                            Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

IRON NINE COMPETITIE    4                                                                          Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er 

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

WEDSTRIJDKALENDER 2019 GOLFBAAN DE ACHTERSTE HOEF

13-4-2019 14:00 18 Stableford 12-4-2019

20-5-2019 19:00 9 Strokeplay (netto)

11-5-2019 15:30 11-5-2019

29-4-2019 19:00 9 Strokeplay (netto) 28-4-2019

19:00 9 Strokeplay (netto)6-5-2019 5-5-2019

13-5-2019 12-5-2019

19-5-2019

19:00 9 Strokeplay (netto)

https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef
https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef
https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef


ZATERDAG WEDSTRIJD: MAANDBEKER                                                       Golfleden: € 5,00                                     Mark, Leo en Els
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                   Overige leden en niet-leden: € 34,50      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

IRON NINE COMPETITIE     5                                                                            Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

- - GRATIS PROEFLES:                                                                   GRATIS Antoine
Uitgebreide les ter eerste kennismaking met de golfsport. Inclusief een 
consumptie naderhand. Totale duur 2 uur. Inschrijving met vouchercode 
AK2019 alleen mogelijk via website

https://www.golfbaan-
achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-
reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef

ZATERDAG WEDSTRIJD: MAANDBEKER                                                       Golfleden: € 5,00                                     Mark, Leo en Els
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                   Overige leden en niet-leden: € 34,50      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

FINALE MATCHPLAY KAMPIOENSCHAP Golfleden: gratis                                   Mark, Leo en Els
Competitie waarbij na elke 9 holes wedstrijd met 2 spelers per ronde er 
telkens 1 afvalt. De winnaar gaat steeds door naar de volgende ronde. Deze 
wedstrijden worden in de hele maand juni gespeeld. De wedstrijd data volgen 
later n.a.v. het aantal deelnemers. De 18 holes finale vindt plaats op 22-6-
2019.                                                                                                                                                      

Overige leden en niet-leden: € 18,00 per 9 
holes wedstrijd en € 29,50 voor de 18 holes 
wedstrijd.

BLADELS GOLFKAMPIOENSCHAP 2019 Christian & Piet

18 holes op Midden Brabant en 9 holes op De Achterste Hoef. 

IRON NINE COMPETITIE       6                                                                       Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

- - GRATIS PROEFLES:                                                                   GRATIS Antoine
Uitgebreide les ter eerste kennismaking met de golfsport. Inclusief een 
consumptie naderhand. Totale duur 2 uur. Inschrijving met vouchercode 
AK2019 alleen mogelijk via website

https://www.golfbaan-
achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-
reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZATERDAG WEDSTRIJD: MAANDBEKER                                                       Golfleden: € 5,00                                     Mark, Leo en Els
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                   Overige leden en niet-leden: € 34,50      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

25-5-2019 14:00 18 Stableford 24-5-2019

15-6-2019 14:00 18 Stableford 14-6-2019

22-6-2019 14:00 18 Matchplay 21-6-2019

3-6-2019 19:00 9 Strokeplay (netto) 2-6-2019

1-7-2019 19:00 9 Strokeplay (netto) 30-6-2019

29-6-2019 9:00 27 Strokeplay (bruto) HCP 0-45: € 45,00 (18 holes op Midden 
Brabant en 9 holes op De Achterste Hoef) 
HCP 36-54: € 15,00 (alleen 18 holes op De 
Achterste Hoef) Aansluit end buffet + 3 
consumpties: € 19,50

21-6-2019

15-6-2019 13:30

10-7-2019 19:00 9 Stableford 9-7-2019

13-7-2019 14:00 18 Stableford 12-7-2019

6-7-2019 13:00
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https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef
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ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

ZOMERAVOND WEDSTRIJD      Golfleden: € 5,00                                     Antoine
Inclusief een consumptie en prijsuitreiking naderhand.                    Overige leden en niet-leden: € 23,00      

Kosten zijn incl. een consumptie en 
prijsuitreiking na de wedstrijd.  

IRON NINE COMPETITIE       7                                                                       Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

CLUBKAMPIOENSCHAP 2019:                                                                           Golf-, les- en registratieleden: € 19,95  Antoine, Mark, Leo en Els
U mag als lid één of meerdere introducees meenemen. Leden van onze club 
maken kans op de titel "Clubkampioen 2019". U ontvangt vooraf koffie met 
gebak en naderhand 2 consumpties en een buffet.                                                                                      

Introducees: € 29,95                                       
Introducees zonder golfen: € 19,95

- - GRATIS PROEFLES:                                                                   GRATIS Antoine
Uitgebreide les ter eerste kennismaking met de golfsport. Inclusief een 
consumptie naderhand. Totale duur 2 uur. Inschrijving met vouchercode 
AK2019 alleen mogelijk via website

https://www.golfbaan-
achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-
reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef

IRON NINE COMPETITIE       8                                                                       Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els
Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

IRON NINE COMPETITIE     9 en 10                                                                       Golfleden: € 25,00                           Mark, Leo en Els

17-7-2019 19:00 9 Stableford 16-7-2019

24-7-2019 19:00 9 Stableford 23-7-2019

31-7-2019 19:00 9 Stableford 30-7-2019

7-8-2019 19:00 9 Stableford 6-8-2019

31-8-2019 14:30 18 Stableford 30-8-2019

14-8-2019 19:00 9 Stableford 13-8-2019

21-8-2019 19:00 9 Stableford 20-8-2019

31-8-2019 13:00

9-9-2019 19:00 9 Strokeplay (netto) 8-9-2019

14-9-2019 14:30 18 Strokeplay (netto) 8-9-2019

26-8-2019 19:00 9 Strokeplay (netto) 25-8-2019

https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef
https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef
https://www.golfbaan-achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef


Reeks van 10 wedstrijden, waarvan er 7 gespeeld dienen te worden om 
aanspraak te kunnen maken op de titel.  Op de laatste wedstrijddag op 
14/09/2019 speelt men 18 holes en is er nadien een prijsuitreiking met 
buffet.                                                  

Overige leden en niet-leden: € 115,00     
Kosten zijn voor 10 wedstrijden incl. buffet 
op laatste dag, te voldoen op 1e 
wedstrijddag.

- - GRATIS PROEFLES:                                                                   GRATIS Antoine
Uitgebreide les ter eerste kennismaking met de golfsport. Inclusief een 
consumptie naderhand. Totale duur 2 uur. Inschrijving met vouchercode 
AK2019 alleen mogelijk via website

https://www.golfbaan-
achterstehoef.nl/nl/gratis-proefles-
reserveren-bij-golfbaan-de-achterste-hoef

GLOW IN THE DARK Golfleden: € 10,00                                     Mark, Leo en Els
Inclusief een kop erwtensoep en een consumptie.                   Overige leden en niet-leden: € 28,00      

Kosten zijn incl. erwtensoep, consumptie en 
prijsuitreiking

EFTELING Per persoon: € 38,00 Mark, Leo en Els
Golfuitje voor zowel leden als niet-leden van onze club, naar de baan van de 
Efteling, inclusief diner naderhand.                                                                                                       

Incl. aansluitend diner.
Speelronde18Datum volgt

28-9-219 19:00 9 Stableford 14-9-2019

28-9-2019 16:00
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