
DE BRUSE GOLFDAGEN   
16 T/M 18 JUNI 2022

DAG 1
DONDERDAG 16 JUNI

4-ball chambles

mediterrane maaltijd € 20,-

i

Inschrijven kan via 
www.grevelingenhout.nl

Meer informatie vindt u op het 
inschrijfformulier

Golfclub Grevelingenhout
Oudendijk 3, 4311 NA Bruinisse
0111-482650

Greenfee 1 dag  € 30,-
Greenfee 2 dagen  € 57,50
Greenfee 3 dagen  € 77,50

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 p.p. 
per dag

www.grevelingenhout.nl
bgd@grevelingenhout.nl

@grevelingenhout.nl

FOURBALL BETTER BALL

MOSSELEN € 26,50,-

4-BALL TEXAS SCRAMBLE

LUXE BBQ € 26,50,-

3 DAGEN, GOLF, GENIETEN, GREVELINGENHOUT

BENT U ER DIT JAAR OOK WEER BIJ

DAG 2
VRIJDAG 17 JUNI

DAG 3
ZATERDAG 18 JUNI



DE BRUSE GOLFDAGEN
Nadat het 1ste lustrum van golfclub Grevelingenhout in 
1993 een groot succes was, bedachten Ella Middelhoek, 
Janny Zuiderveld en José Nolles dat het leuk zou zijn ieder 
jaar een paar golfdagen te organiseren rond de oprichtings-
datum van de golfclub.
De eerste golfdagen, de “Bruse Dagen”, werden gehouden 
op woensdag 29 juni, donderdag 30 juni en vrijdag 1 julie 
1994. Uitnodigingen voor deelname aan deze dagen gingen 
ook naar omliggende golfverenigingen.
 In 1996 gingen de golfdagen niet door wegens te weinig 
inschrijvingen. Tijdens de lustra in 1998 en 2003 waren er, 
door andere activiteiten, geen Bruse Dagen. Omstreeks 
2000 werden de Bruse dagen omgedoopt tot “Bruse Golfda-

heel vrijblijvend is of je 1, 2 of alle dagen meespeelt. Wat 
de wedstrijden ook leuk maakt is dat er heel veel verrassin-
gen door de baan zijn. Zo kun je in de baan dankzij Bru 17 
ineens staan haring happen met je flightgenoten. Of sta je 
in de tent bij de oesterman die er een lekker glaasje cava bij 
schenkt.  Achteraf wordt er gezamenlijk gedineerd, waarbij 
traditiegetrouw de 2e avond bestempeld is voor Zeeuwse 
mosselen!
Loopt het water je in de mond, doe dan in 2022 mee. Wat de 
commissie nog meer in petto heeft? Ontdek dit zelf en kom 
op 16, 17 en 18 juni naar de Bruse Golfdagen. Inschrijven 
kan via www.grevelingenhout.nl

tekst: Ella Middelhoek, Laura van Zeijl

Golfclub
Grevelingenhout

gen” en verhuisden naar de donderdag, vrijdag en zaterdag. 
In 2005 kwam er een officiële Bruse Golfdagen commissie 
bestaande uit Ella Middelhoek, Tom Ong en Fred Krens en 
nam het aantal deelnemers jaarlijks toe. De Bruse Golf-
dagen zijn een belangrijk, sportief en gezellig evenement 
geworden voor Golfclub Grevelingenhout. 

DE SUCCESFORMULE
De Bruse Golfdagen zijn door hun succesformule uitge-
groeid tot een 3-daags golfevenement waarbij de inschrij-
vingen oplopen tot vierhonderd golfers. De wedstrijden van 
de dag zitten dan ook snel vol. Het geheim hierachter is dat 
er elke dag een andere spelvorm gespeeld wordt en dat het 


