
   
Kom naar een zonnig Futureproof Capels Senior Open 2022! 

De tiende editie van het inmiddels grootste golftoernooi voor senioren-teams in ons land 
was er vorig jaar één om nooit te vergeten. Een 
jaar Corona-uitstel, verplaatsen naar oktober en 
inderdaad teveel regen.  

Maar wel een prachtig golffeest op de slotdag 
zonder golf. Met fantastische winnaars uit het 
hele land, een uitgelaten sfeer en omlijst door de 
Koninklijke glans van een onderscheiding die 
toernooidirecteur Michael Gallagher ten deel 
viel. 

Kortom tegenslag maakt ons sterker en wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons 
te beginnen aan de volgende tien jaar Capels Senior Open…dit keer op de speciaal voor 
zonnige dagen gereserveerde: 

vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli 2022 

Om het toernooi niet alleen beter maar ook gezelliger te maken is er voor gekozen om de 
wedstrijden als shotgun in drie dagen te spelen. De starttijd zal niet voor 11 uur zijn en 
wordt nog nader bekend gemaakt. 

U kunt zich vanaf dit moment inschrijven via de website: www.seniorgolfopen.nl 

Mocht u in 2021 niet hebben deelgenomen dan moet u zich 
opnieuw registreren. Het door u aangemaakte wachtwoord zal 
gekoppeld worden aan uw NGF nummer. 

De vereiste handicap is in verband met het maximale aantal 
van 216 deelnemers shotgun, terug gebracht naar 25.0! 

Als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt wordt er 
automatisch een wachtlijst aangelegd. Dat maakt u niet 
kansloos voor deelname. Afzeggingen (soms last minute) zijn 
er elk jaar. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 35 p.p. exclusief €41 greenfee p.p. 
voor niet/leden van golfclub Capelle. Leden met een weekkaart, die op zaterdag de 
eerste wedstrijd willen spelen, of weekendkaarthouders die beslist op vrijdag de eerste 
wedstrijd willen spelen, betalen ook €41 p.p. greenfee.  

http://www.seniorgolfopen.nl/


   
Uw inschrijving is pas geldig als uw inschrijfgeld en eventuele 
greenfee is voldaan. Komt u op de wachtlijst terecht, dan betaalt u 
pas wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen. 

Last but not least: gedurende deze dagen verzorgt Restaurant 
Mulligan alle horeca. Na afloop van de eerste ronde op vrijdag en 
op zaterdag kunt u genieten van de allerlekkerste gerechten uit 
Thailand. Hoe en waar u zich voor dit diner kunt inschrijven leest 
u op onze website. Op de zondag krijgt u bij de borrel heerlijke 
hapjes aangeboden en uiteraard maakt het restaurant graag uw 
lunchpakket klaar tijdens de wedstrijddagen.   

Voor overige informatie over de wedstrijd en horeca verwijzen wij u naar onze website: 
www.seniorgolfopen.nl  
 
Wij verheugen ons nu al op uw komst en mooie senior golfdagen op onze “senior 
excellence” golfbaan Capelle in juli: vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022. 
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