
                                                 

Dutch Golf Museum Open Hickory Tournament 
9-10 Oktober 2020 

 
 

 Het laatste 2020 Dutch Hickory Society toernooi zal worden gespeeld op de Combibaan  
(9 holes Championship Course plus 9 holes Par3/4) van Golfbaan Bleijenbeek, Afferden, 
Noord-Limburg. 
 

 Het is verplicht te spelen met Hickory clubs en in bijpassende kleding.  
 

 Op de avond vóór het toernooi is er voor de deelnemers een formeel diner in stijl met het 
bestuur van het Nederlands Golfmuseum en de voorzitter van Golfclub Bleijenbeek. 

 

We nodigen u hierbij van harte uit mee te doen met het toernooi in combinatie met een bezoek 
aan het Nederlands Golfmuseum waar wederom nieuwe aanwinsten te bewonderen zijn. 
 

Programma  
 

Vrijdag 9 oktober 2020 
Vanaf 13:00 uur  Mogelijkheid om te spelen tegen invitatie greenfee (20% reductie) 
19:00 uur  Openingsdiner (4-gangen diner; dresscode) 
 
Zaterdag 10 oktober 2020 Arrangement 
Vanaf 10:00 uur  Ontvangst op Golfbaan Bleijenbeek  
        met koffie/thee en Danish pastry 
10:30 uur  Officiële Opening door John Ott 
10:45 uur  Bezoek Nederlands Golfmuseum 
11:15 uur   Groepsfoto en briefing 
12:00 uur  Start Hickory Wedstrijd op hole 1 CC 
Vanaf 16:30 uur Inleveren kaarten, bijeenkomst in restaurant; bittergarnituur 
18:00 uur  Prijsuitreiking Hickory toernooi, foto’s winnaars 
18:30 uur  Dinerbuffet  
 

 

Kosten 9 oktober 2020 

 Openingsdiner € 34,50 per persoon (excl. drank) 

 Openingsdiner plus voorspelen € 75,00 (18-holes CC) of € 70,00 (18-holes combi) of  
€ 60,00 (18 holes Par3/4) per persoon (excl. drank) 

 Alleen voorspelen greenfee -/- 20% 
 

Kosten 10 oktober 2020 

 Arrangement Hickory Toernooi € 77,00 per persoon (excl. drank, excl. lunch €10)*/**/***   
 

*    Inclusief: welkom koffie/thee en Danish pastry, bezoek museum, greenfee, 
     bittergarnituur, prijsuitreiking, dinerbuffet *** 
**  Prijs Pro’s, leden Golfclub Bleijenbeek, combi-leden Golfclub Welderen € 36,75*** 
*** Leden Dutch Hickory Society krijgen bij deelname een korting van € 5,00 op het  
     arrangement 
 

 Huur van een Hickory golf set € 30,00. 

 Huur van Hickory kleding € 25,00 (broek, cap, sokken) 

 Het aanschaffen van een Hickory kleding set kan voor € 80,00 (korting €20,00) via  
www.hickoryclubs.eu 

 

Registratieformulier is te vinden op www.golfmuseum.nl/hickory-tournaments 

http://www.golfmuseum.nl/

