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R&R-avonden. Vanaf maandag 6 april tot en met maandag 14 september 2020 organiseren 

wij eens in de veertien dagen een 9 holes golfactiviteit. Ervaren golfers en beginnende golfers 

(Rabbits & Rangers) gaan samen de baan in en spelen een ronde over 9 holes. In de baan 

worden ze begeleid door een ervaren speler, de zogenaamde marker. Zo maak je op een 

ontspannen wijze kennis met de baan en met het spelen van golf in club- en wedstrijdverband.  

Elke R&R-avond start de eerste flight om 17.15 uur, de laatste om ongeveer 18.30 uur. Heb je 

baanpermissie of een handicap tussen 55 en 45, dan speel je van de oranje teebox. Vanaf 

handicap 44 tot 36 speel je van de rode teebox. Dit geldt zowel voor dames als heren. Na 

afloop van de 9 holes wordt er met de gehele flight een drankje gedronken, wordt de 

scorekaart ingevuld en kan er van een maaltijd worden genoten. Zodra de laatste flight binnen 

is, worden de uitslagen bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Dit alles in een leuke 

informele sfeer. 

 

Wat zijn Rabbits? Dat zijn de mensen die lid zijn van onze club De Hooge Rotterdamsche 

en meestal al baanpermissie of GVB hebben. Door mee te doen aan de R&R-avonden willen 

ze de baan nog beter leren kennen en andere leden van de club ontmoeten. 

Wat zijn Rangers? Dat zijn de mensen die gebruik maken van onze driving range of elders 

golfen en op onze baan hun golfvaardigheid willen ontwikkelen. Door aan deze avonden deel 

te nemen, kunnen ze baanpermissie verkrijgen als opstap naar handicap 54 (GVB). En tevens 

leren ook zij de golfbaan en de leden van de golfclub De Hooge Rotterdamsche beter kennen.  

 

R&R-avonden 2020: 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 

augustus, 14 september. 

 

Kosten R&R-avonden 2020: Voor deelname is eenmalig een bedrag van € 7,50 

verschuldigd. Deelnemers die geen lid zijn van de golfclub betalen tevens een 9 holes 

greenfee (voor een aantrekkelijke prijs te combineren met een maaltijd). De drankjes en de 

(eventuele) gezamenlijke maaltijd na afloop van de speelavond zijn voor eigen kosten.  

 

Slotdag R&R. Aan het einde van het seizoen, dit jaar op zaterdag 10 oktober, wordt er een 

wedstrijd georganiseerd over 18 holes voor alle Rabbits, Rangers en Markers. Na afloop is er 

een borrel, een gezamenlijk diner en worden er diverse prijzen uitgereikt, waaronder de beste 

speler van het hele seizoen. 

 

Aanmelden: Via de website/OGS  of telefonisch vóór 12.00 uur op de zaterdag voor de 

R&R avond bij de receptie van de golfbaan (010-5220052) of stuur een mail aan: 

rabbitsrangers.dhrotterdamsche@gmail.com. 

 

Tot ziens op maandagavond.      De commissie Rabbits & Rangers   

Rabbit & Ranger avonden 

2020 

 

Wil je baanervaring opdoen 

door samen met anderen te 

golfen? 

 

Heb je nog geen handicap of een 

handicap boven de 36? 

 

Kom dan maandagavond naar de 

R&R avonden! 
 


