
Scorekaart

Naam spelers
Aantal worpen - Frisbee Golf Manden – Lichtervelde

Totaal
1 2 3 4 5 6

Stadlandschap West-Vlaamse hart

Dit Frisbee Golf Parcours is een initiatief van het Stadlandschap West-Vlaamse 
hart, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Lichtervelde. 
Met deze tocht willen we de groene hoekjes van Lichtervelde promoten.
Wil je meer info over onze activiteiten? Abonneer je dan via onze website  
www.westvlaamsehart.be op onze digitale nieuwsbrief of neem contact met 
ons op via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be – 051 27 55 50.

Frisbee Golf
1 april t.e.m. 30 april 2021

Gemeente Lichtervelde
Startpunt is Gildhofplein Lichtervelde (punt E op kaartje)

BUITENSPEELDAG OP 21 APRIL 2021 

EN UNIEKE KANS GANSE MAAND APRIL



Frisbee Golf is een variant van golf. Je speelt echter niet met een club en balletjes, 
maar je gooit met een frisbee van een werpplaats naar een Frisbee Golf Mand (zie 
foto voorpagina). Als de frisbee in de vlucht tegen de loshangende kettingen botst, 
valt die in de mand.

Gedurende de maand april 2021 kan je het Frisbee Golf parcours in de gemeente 
Lichtervelde gratis uitproberen. Er staan 6 Frisbee Golf Manden opgesteld in de 
gemeente (zie kaartje). Breng je eigen frisbee mee of ontleen er eentje in het 
JOC, Boomgaardstraat 1. 
Je kan daar terecht van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12u - 051 72 94 37.
Je krijgt maximum 4 frisbees per gezin/groep in bruikleen door je naam,  
adres en rijksregisternummer te noteren.
Eentje kwijt? Dan rekenen we per frisbee €9 aan.

Spelregels

Wie het minst aantal worpen nodig heeft om vanuit de verschillende
werpplaatsen alle zes de manden aan te doen, wint het spel. Er zijn wel wat 
hindernissen aanwezig wat het uitdagend maakt.

Waar staan er goals

1    Gildhofplein

2    OC De Schouw

3    Europalaan

4    Sportsite

5    J. Missinnelaan

6    S. Steuvelslaan

Startpunt 

Gildhofplein Lichtervelde
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