
NGF Competitie 2018 – Informatiebulletin voor clubs  

   
 
Hieronder treft u alle benodigde informatie aan over de NGF Competitie 2018. 
Indien u informatie mist of vragen heeft, die niet op deze pagina worden beantwoord, stuurt u dan a.u.b. een e-mail 
naar: competitiecie@golfresidentie.nl. 
 
De verstrekte informatie vindt plaats door gebruikmaking van Pdf-files. 
Deze kunt u lezen met Adobe Reader. Voor gratis download van Adobe Reader klik hier. 
 

Teamcaptains en starttijden 
Op dezelfde webpagina, waar u dit document hebt geopend, treft u een document (pdf) aan met de starttijden voor 

alle competitie wedstrijden op GC Golfresidentie Dronten. 
In dit document vindt u ook de contactgegevens van de captains van de competitieteams. 
Let op!!!!!   Dit schema is leidend voor de startvolgorde! 
 

Voorspelen 
In de week voorafgaand aan de competitiewedstrijd stellen wij de spelers (maximaal 6 per team) van de bezoekende 
competitieteams in de gelegenheid een oefenronde te spelen. 
Voorspelen vindt plaats op basis van wederkerigheid en kan dus variëren van gratis tot en met de te betalen 
greenfeeprijs bij de andere teams in de poules. 
Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid van een gratis oefenronde voor teams uitkomende in de klassen zoals 
vastgesteld in het competitiereglement van de NGF. 

Teams die gebruik willen maken van de mogelijkheid om voor te spelen, dienen dit rechtstreeks met de captain van 
het ontvangende team af te stemmen. (Zie hiervoor de contactgegevens in de lijst.) 
 
Clubhuis- en oefenfaciliteiten 

Het clubhuis, de kleedruimten en de horeca zijn op de speeldag minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd 
geopend. Bij aankomst wordt koffie/thee en wat lekkers aangeboden door het ontvangende team en is er de 
mogelijkheid gebruik te maken van de driving range. 

 
Horeca – Lunch - Diner 
Bij de GC Golfresidentie Dronten wordt het volgende beleid gevoerd m.b.t. het uitvoeren van het gastheerschap. 
Op basis van wederkerigheid wordt de ontvangst door de club geregeld en de lunch door het ontvangende team. 
Met betrekking tot de “borrel” + eventuele snack tot aan het diner worden door het ontvangende team (gastheer / 
gastvrouw) afspraken gemaakt met de bezoekende teams, aangezien de wensen hierover per poule nogal sterk 

uiteen kunnen lopen. Het diner en de dranken die vanaf het diner worden genuttigd, komen te allen tijde voor 
rekening van ieder team afzonderlijk. 
Indien teams hiervan wensen af te wijken, dan wordt u vriendelijk doch dringend verzocht om z.s.m. contact op te 
nemen met de captain van het ontvangende team. (Zie hiervoor de contactgegevens in de lijst.) 
De ervaring leert ons, dat veel teams geen behoefte meer hebben aan uitgebreide dinerfaciliteiten na afloop van een 
wedstrijddag. Wij hebben daarom met onze horeca gezocht naar een versimpeling van het aanbod, wat tevens 

beduidend minder tijd in beslag zal nemen. 

De Golfclub Dronten heeft de horeca volledig in eigen beheer en maakt gebruik van vrijwilligers. Dit betekent dat het 
diner in de vorm van een “plateservice” of “buffet faciliteit” zal worden aangeboden. (Verwachte prijs is ca. € 15,00 
p.p.) Wij verwachten dat wij op deze manier volledig aan de wensen van de teams kunnen voldoen en daarmee de 
binding binnen de poules een zetje in de rug te geven. (Zijn er speciale diner- of lunchwensen in verband met dieet, 
allergieën, etc., meldt dit dan ruim voor de wedstrijddag bij de captain van het ontvangende team.) 
 
Tot slot 

U wordt dringend verzocht om eventuele vragen m.b.t. de NGF Competitie 2018 voor 23 maart as in te dienen, zodat 
deze vragen voor aanvang van de competitie nog beantwoord kunnen worden. 
 
Met sportieve groet en een zeer plezierige NGF Competitie 2018 gewenst, 
 
Ed Visch 

Competitie coördinator 

Golfclub Golfresidentie Dronten 
E: competitiecie@golfresidentie.nl 
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