
De sponsorcommissie van SO Soest nodigt haar sponsors en relaties uit 
voor het 7e Open SO Soest ING Major Golf Tournament.  

Dit prestigieuze golftoernooi staat op de event-kalender als de seizoensopening   
voor golfend Soest. Belangrijkste doelstelling is om elkaar in een andere sfeer   
en omgeving te ontmoeten. Maandag 26 maart 2018 wordt op de prachtige 
golfbaan van Golf- en Businessclub De Scherpenbergh, Albaweg 43, Lieren, 
gespeeld om de Blauwe Leeuw. De inschrijving staat open voor dames en heren.  

U kunt bij uw inschrijving kiezen uit 3 klassen: 
1. De wedstrijd om De Blauwe Leeuw wordt op de prachtige en      
 avontuurlijke 18 holes baan gespeeld.  
2. U kunt ook 9 holes lopen (voor m.n. dames een prima alternatief) 
3. Om meer ervaring op te doen, kunt u ook een par-3 baan te spelen. 
4.  Of: om kennis te maken met de golfsport, is er de mogelijkheid deel   
 te nemen aan ’n professionele clinic o.l.v. een golfleraar. 

Wij willen u graag voor een aantrekkelijke prijs in de gelegenheid stellen te 
spelen op één van de mooiste banen van Midden-Nederland.    

De kosten bedragen € 90,00 incl. btw en daarvoor krijgt u:  

> Ontvangst met koffie en belegde broodjes 

> Een wedstrijd (stableford) 18 holes (of 9 holes, de par-3 baan, of de clinic) 

> Een 2 gangen diner in Restaurant Golf- & Businessclub De Scherpenbergh 

Wij ontvangen u graag vanaf 11.30 uur in Lieren. 
• 12.00 uur Welkomstwoord en om 13.00 uur Shotgun.  
• Wij verwachten om 18.30 uur aan tafel te gaan. 
• De dag zal omstreeks 21.00 uur worden afgesloten. 

      •      Tijdens het diner wordt de prijsuitreiking gehouden. 
Voor vragen kunt u terecht bij mailadres sponsors@so-soest.nl 
of Ries de Jong (06-53470782), Barend de Zoete (06-53547533) 

Als u belangstelling heeft, wilt u 
dan z.s.m. reageren, vol = vol!  

Graag aanmelden via: 
sponsors@so-soest.nl met vermelding  
>  Naam, tel-nr en E-mailadres.  
> Deelname 18 holes wedstrijd,  
   9 holes,   par-3   of clinic. 
> Uw handicap  
> Evt behoefte aan een buggy 

Betalingsmogelijkheden  
(€90,00 incl. btw) Rekening nummer  
NL64 INGB 0006 5812 88, t.n.v. SO Soest 
ING golftoernooi (je naam vermelden). Of 
door contante betaling op de speeldag 26 
maart. Indien een factuur “Sponsoring SO 
Soest ING Golf Toernooi” is gewenst, 
graag mailen administratie@so-soest.nl 
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