2e International Hickory Open Championship 01 Juni 2019 op Golf Club Burg Zievel
Na de succesvolle eerste editie, zal ook dit jaar het internationale deelnemersveld uit pro‘s en amateuren bestaan. We
spelen met clubs, die een houten shaft (Hickory hout) hebben en voor 1935 gemaakt zijn. Er zijn ter plekke Hickory
Clubs te huur. U kunt uw normale golfballen gebruiken. Het is weliswaar niet eenvoudig, maar als u de spirit of the game
eens echt wil ervaren, dan moet u echt een keer in uw leven Hickory-Golf meegemaakt hebben.
Het toernooi vindt plaats op de idyllische 18-holes baan van de Golfclub Burg Zievel, die in het heuvelachtige landschap
van de Voreifel ligt, op circa 40 km van Keulen. De baan kenmerkt zich door veel oude bomen en vanuit meerdere
fairways heeft u prachtig zicht op de schilderachtige Burg Zievel. Vanaf het terras van het clubhuis heeft u een
fantastisch uitzicht op hole 9 en 18.
Bij aankomst ontvangen de deelnemers een Tee-Off cadeau en wordt u welkom geheten met koffie of thee. Daarbij
wordt de beroemde „kleinen Begleitkuchens“ van de Familie Müller – die het clubrestaurant bestiert - geserveerd. Na
het toernooi kunnen de deelnemers genieten van een 3-gangen diner. De dag wordt afgerond met de prijsuitreiking,
waarbij de prijzen een link hebben met de jaren 20. Belangrijk om te weten is dat het toernooi onderdeel is van de
Dutch Hickory Society Toernooi serie.
Startgeld:
· Leden GC Burg Zievel: € 40,· Gasten – inclusief 18-holes Greenfee: € 75,- , leden van de Dutch Hickory Society € 75,Hierbij is inbegrepen:
· Deelname aan het toernooi
· Koffie of thee bij ontvangst
· Tee-Off cadeau
· 3-Gangen diner na het toernooi (excl. drankjes)
Huur voor een set Hickory Golfclubs voor 18-holes : € 30,· Een set Hickory clubs van Hickory Clubs EU
Aanmeldingen per email aan menno@mbga.de

