
Leeuwarden, september 2018 
 

 
Aan de bezoekers van onze minigolfbaan, 
 
Graag willen wij u informeren dat er ook dit jaar weer door Minigolfclub Leeuwarden een 
recreantentoernooi georganiseerd wordt. Dit alweer voor de 30e keer! Graag willen wij u hierbij 
uitnodigen om u zelf op te geven voor dit toernooi en er ook dit jaar weer een geslaagde dag van te 
maken. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op: 
 

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018 
                 Recreantentoernooi 
 
Er wordt gespeeld in twee categorieën te weten: 
 
Dames 
Heren  
 
Er worden (indien het weer het toelaat) 3 ronden gespeeld, waarbij de laatste ronde op sterkte van 
de tussenstand na twee ronden wordt gespeeld per categorie. 
 
De aanvang van het toernooi zal zijn 12.00 uur en de inleg voor het toernooi bedraagt € 4,00. Er mag 
gespeeld worden met een eigen stick, maar wel zonder rubber en op elke baan ligt een bal van de 
midgetgolfbaan.  Baan open om 11:00 uur. 
 
U kunt zich opgeven door onderstaand strookje zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren aan 
het loket van onze kiosk of op te sturen naar Secretaris MGC, Auke Stellingwerfstraat  34,  8921  NW 
in Leeuwarden. Ook kan het via e-mail, stuur je opgave dan naar jikkie54@live.nl 
 
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de persoon in de kiosk of via telefoonnummer  
06 - 1850 8633 (midgetgolfbaan) of 0611448449.. Uw opgave moet vóór 30 september 2018 binnen 
zijn. De minigolfbaan is dagelijks vanaf 14.00 geopend, in september zijn we op maandag gesloten en 
vanaf oktober is de baan in principe gesloten. 
 
Graag tot ziens op 6 oktober a.s.! 
 

 
Graag geef ik mij op voor het 30e recreantentoernooi van MGC Leeuwarden: 
 
Voornaam : ____________________________________________________________________ 
Achternaam  : ____________________________________________________________________ 
Adres  : ____________________________________________________________________ 
Postcode : ____________________________________________________________________ 
Woonplaats : ____________________________________________________________________ 
Telefoonnr. : ___________________________________________________________________                               
 
Uw mailadres   :    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De categorieën zijn: 



 Dames 
 Heren 
 Heren 


