Bijkomende informatie:
Dag 1: Prise d'Eau

website https://prisedeau-golf.nl/nl
adres: Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg
Van Ternesse 70 km, afslag 12 op de A58 (net voorbij Van der Valk hotel aan
linkerzijde), nog 4 km
27 holes vlakke baan uit 1994, par 71,
6048 m lang, course rating 71.3, slope rating 123 (heren),
5162 m, course rating 72,5, slope rating 124 (dames),
Mooie digitale gids van alle holes op website
Er worden 2 nearies voorzien, zowel voor dames als voor heren.
Beoordeling leadingcourses: 8,0/10
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/prise-d-eau-golf/
5 buggies beschikbaar aan 25 €, handicart of medisch bewijs 4€
stroke saver aangeboden
practice ballen gratis
Er is slechts een kleine shop
Rijden naar hotel:
– bij buitenrijden naar links, net voor de brug over de autostrade kleine weg links
nemen
– totaal 4 km

Van der Valk Gilze

website: https://www.hotelgilzetilburg.nl/
adres: Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze
Inrit van hotel op rotonde zelf
Volledig gerenoveerd in 2014.
Vernieuwde, modern gerestylde kamer, voorzien van twee bedden (boxsprings),
airconditioning, TV, föhn en een badkamer met bad en/of inloopdouche, toilet, balkon
, klein koelkastje, koffie & thee faciliteiten. Tevens gratis breedband wifi.
Gratis entree tot welness & fitness centre (Toucan Health Club) en hotelcasino.
Groot binnenzwembad in namiddag niet vrij na 16u, 's ochtends vanaf 7u30.
Sauna open tot 22u30.
Beoordeling Tripadvisor: 4,5/5
https://www.tripadvisor.be/Hotel_Review-g666950-d576339-ReviewsVan_der_Valk_Hotel_Gilze_Tilburg-Gilze_North_Brabant_Province.html
Aperitief vanaf 19u45, 3 gangen diner om 20u. Er is telkens keuze uit 2 gerechten
(vooraf mee te delen), via formulier dat toegezonden zal worden na definitive
menukeuze. Er is een drankenforfait gedurende 3 uur
Uitgebreid buffet ontbijt vanaf 6u30!
Naar Toxandria:
– parking van hotel verlaten, op rotonde onmiddellijk rechts afslaan,
– langs secundaire weg naar Toxandria, 6 km

Dag 2: Toxandria Golf
Website: https://www.toxandria.nl/
Adres: Veenstraat 89, 5124 NC Molenschot
Oude bosbaan
Par 72, 5846 m, course rating 70,2, slope rating 128 (heren)
8154 m, course rating 72,2, slope rating 126 (dames)
Mooie digitale gids van alle holes op website
Er worden 2 nearies voorzien, zowel voor dames als voor heren.
Leadingcourses rating: 7,9/10
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/noord-brabantschegolfclub-toxandria/?q=tox&
5 buggies beschikbaar aan 25 €, handicart aan 4€
practice aan overkant van de straat, ballen gratis
Er is slechts een kleine shop
Na de wedstrijd is een dagschotel met drankje voorzien. Keuze tussen 2 schotels 's
ochtends voor de start door te geven. Alsook de prijsuitreiking.
Naar huis:
- verlaat parking, links afslaan, links rijksweg N282 oprijden, volgen voorbij

