
   
 

          
 

 

 

 
 

21 en 23 juni 2018  
 

Het Midzomerfestival staat weer voor de deur! 
 
PROGRAMMA: 
 
21 juni HC/DC: 

Deze jaarlijkse wedstrijd 'dames tegen de heren' zal op donderdag 21 juni 

aanstaande worden gespeeld. De HC-wedstrijdleiding -vanuit de Damescommissie 
versterkt met Tilly Krieger- zal een evenwichtige flightindeling verzorgen. 

De Uitdaging vormt de start van het Midzomerfestival op onze club, gevolgd door een 

wedstrijd met feest-na op zaterdag 23 juni. 

Het Midzomerfestival kent dit jaar "Scandinavië" als thema. Tijdens De Uitdaging is 
"Noorwegen" het subthema. In dat verband het verzoek om de kleding tijdens die dag 
daarop te laten aansluiten (rood, blauw, wit). 

De Uitdaging heeft als spelvorm Four-Ball Better Ball Stableford. Dames en heren 
slaan alle(e)n van rood af. 

Er is een shotgunstart om 12:00 uur, de baanbar is open en na afloop van de 
wedstrijd wordt een borrelhap-in-stijl geserveerd. Alle redenen om aan een van de 

leukste wedstrijden van het jaar mee te doen. 

Graag in afwachting van jullie inschrijving, 
 

 

 

 
 
 
 
 



   
 

          
 

 

23 juni Wedstrijdcommissie:  
Thema: Zweden, kleur BLAUW/GEEL, Zweedse wedstrijd, 
baanbar, prijsuitreiking, maaltijd na, live muziek. 

11.00 uur. 1/1 Shotgun 18 holes wedstrijd voor spelers met 
9-holes speelrecht en spelers met 27-holes speelrecht. 

Zweedse wedstrijd Strokeplay/Stableford 

Deelnemers spelen individueel 18 holes in twee spelvormen. 

 

(Out - Hole 1 t/m 9)  
Over de eerste 9 holes wordt strokeplay gespeeld.  
  

(In- Hole 10 t/m 18)  
Over de tweede 9 holes wordt stableford gespeeld.  
 

Handicap verrekening is zoals bij een normale Stableford resp. Strokeplay wedstrijd.  
 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_1Ibfnb_bAhWLY1AKHTbxBfgQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Zweden&psig=AOvVaw1W0olwt-_HZl0valm64XA7&ust=1528381186611989


   
 

          
 

 

 
 

 
 

 

Zaterdag 23 juni  FEESTAVOND 

17.00 -21.00 uur Pal van den Hoogen 

Voor velen is Pal van den Hoogen reeds jaren een bekende naam. Niet voor niets is 

Pal al jaren een veelgevraagde artiest. Hij weet als geen ander het publiek op 

enthousiaste wijze te boeien door zijn kenmerkende spel en zijn energieke manier 

van presenteren. Hoe kan het ook anders... Pal heeft jarenlang muziek gemaakt in 

een professionele feestband die optrad tijdens grootse evenementen in het land, 
waaronder optredens voor Van den Ende, Stokvis en Van Praag. Artiesten 
begeleiden was toen een bijna dagelijkse bezigheid. 

Het solo-concept "Pal van den Hoogen" is vanaf het moment dat hij er in 2010 mee 
begon "een groot succes". Voor het publiek is het soms niet te bevatten hoe één 

muzikant een hele tent op z'n kop kan zetten.. nouja, hij doet het. Hij heeft een zeer 
gevarieerd repertoire van easy listening tot top-40 of nostalgie uit de jaren '60, '70, 
'80 of gewoon lekker op de rock-tour. 

 
 

                           

http://www.puko.nl/palvandenhoogen/index.php?page=repertoire
http://www.pvdhoogen.nl/index.php?page=foto&id=14#jumpToImage
http://www.pvdhoogen.nl/index.php?page=foto&id=15#jumpToImage

