
 

TrackMan-wintercompetitie 2022-2023  

De TrackMan wintercompetitie gaat dit jaar van start op maandag 28 november. In totaal 

zullen er 12 speelweken zijn (week 48, 49, 50, 51, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Elke week 

wordt er een verschillende 9 holes baan gespeeld in onze indoor ruimte!  

Klassementen en Prijzen  

Weekprijzen: 

Beste Netto score heren: €10 waardebon Beste Netto score dames: €10 waardebon Beste 

Bruto score heren: €5 waardebon Beste Bruto score dames: €5 waardebon Nearest the pin: 

€30 waardebon  

Klassementen: 

Beste 6 Bruto scores: Gratis les of 1 uur op de trackman spelen 

Beste 6 Netto scores: Gratis les of 1 uur op de trackman spelen 

Meedoen? 

U kunt zich aanmelden per week of een pakket afnemen voor de hele winter:  

Kosten per week zijn €12,50 om mee te doen en €2,50 inzet voor de prijzen. 

Kosten voor de hele winter (12x deelname inclusief prijzengeld) €165 

Mensen die een pakket afnemen kunnen iemand anders laten komen in de weken dat ze zelf 

niet kunnen. Zo heeft u toch een beetje korting en hoeft u niet bang te zijn dat u een keer iets 

mist.  

Planning 

U kunt vanaf nu zelf inplannen op via een online Excell bestand. Klik hier om naar de 

planning te gaan! U kunt hier voor de eerste week invullen.  

Belangrijk: Via bovenstaande link kunt u zelf een tijd boeken door uw naam in het groene 

vakje te zetten. Lukt het niet via de telefoon dan adviseren wij om de link aan te klikken via 

een normale computer. Op een normale computer hoeft u niet ingelogd te zijn bij een 

OneDrive account.  

Er staat 30 minuten speeltijd per persoon. Als tweetal heeft u dus 60 minuten en als drietal 

heeft u 90 minuten om de ronde van 9 holes te spelen!  

Vragen? 

Neem contact op met Frank als u vragen heeft over de wintercompetitie. Dit kan via het email 

adres golfacademie@keppelse.nl of door te appen/bellen op 06-28558000.  

 


