
Beat the Pro tijdens de Twente Cup 2018

Twente Cup
Sinds 1929 is de Twentsche Golfclub in september gastheer van een weekeinde vol top 
golf. De beste golfprofessionals strijden om de Twente Cup, het oudste professionele 
golftoernooi van Nederland. Tevens is er een wildcard voor het KLM Open te verdienen.

Winnaar Beat the Pro naar het KLM Open
Na het grote succes in 2017, toen bijna 50 amateurs hebben deelgenomen aan onze Beat 
the Pro tijdens de Twente Cup, gaan we in 2018 nog een stapje verder.
Hole 15 van de Twentsche Golfclub wordt nog meer ingericht als een stadion met tribunes 
en verdere aankleding.
Op zaterdag 1 en zondag 2 september mogen amateurs tijdens het toernooi op hole 15 
(par-3) tegelijk met de pro’s één bal slaan. Na elke flight slaat een amateur af. De 
amateurs die hun bal dichter bij de vlag slaan dan de professionals, vergaren eeuwige 
roem. De amateur die zijn of haar bal uiteindelijk het dichtst bij de hole slaat, mag naar het 
KLM Open om daar deel te nemen aan Beat The pro. 
Verenigingen uit Twente zijn uitgenodigd om deelnemers af te vaardigen voor deze Beat 
the Pro, zo ook uw vereniging. 
Er mogen maximaal 8 amateurs van uw vereniging deelnemen met een handicap van 18 
of lager. Hoe u deelnemers van uw vereniging selecteert is helemaal aan u. 

• U kunt hiervoor mensen uitnodigen die een neary hebben geslagen tijdens een 
clubwedstrijd

• U kunt een neary shoot-out organiseren waar deelnemers een plek in onze Beat the 
Pro kunnen verdienen

• U kunt zelf leden aanwijzen

Begin juli mail ik u verdere informatie en een lijst waarop u de deelnemers van uw 
vereniging kunt aanmelden voor deze Beat the Pro.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harry de Jong of Peter Paro.

Met sportieve groet,

Harry de Jong (hjlmdejong@gmail.com)
Peter Paro (peterenmargo@gmail.com)
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