
Inschrijving NGF Competitie 2020 gestart. 

 

 

De inschrijfperiode voor deelname aan de NGF Competitie 2020 is gestart. 

Via de website (wedstrijdkalender: datum 29 september 2019) kunt u zich tot en met 29 september 2019 

(12:00 uur) aanmelden. 

 

Gelet op de grote toename van het aantal leden, is besloten om iedereen deze informatie per e-mail te 

doen toekomen in de wetenschap dat wellicht niet iedereen voor deelname aan de NGF Competitie 2020 

in aanmerking komt. 

De minimale vereiste is, dat u in het bezit moet zijn van GVB en maximaal EGA handicap 36,0. 

De leeftijdscriteria zijn als volgt: 

• Wilt u deelnemen in de reguliere Dames- of Herencompetitie, dan zijn er geen 

leeftijdsbeperkingen; 

• Wilt u deelnemen in de Seniorencompetitie dan moet u op 1 april (in het betreffende jaar) 50 jaar 

of ouder zijn. 

 

In onderstaand overzicht kunt u zien of vervoer (buggies) wel of niet is toegestaan, zodat ook minder 

mobiele spelers deel kunnen nemen aan de NGF Competitie. 

Vereist is een geldige gebruikerskaart van Stichting Handicart of een EDGA-pas (Europees). 

 

Afdeling en klassen       Vervoer toegestaan Ja/Nee 
Dames 36-holes        Nee 
Dames 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse     Nee 
Dames 27-holes 2e klasse       Ja 
Heren 36-holes Standaard       Nee 
Heren 36-holes Reserve       Nee 
Heren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse     Nee 
Heren 27-holes 2e, 3e, 4e en 5e klasse      Ja 

Dames Dinsdag 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse   Nee 

Dames Dinsdag 27-holes 2e en 3e klasse     Ja 

Dames Senioren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse   Nee 

Dames Senioren 27-holes 2e, 3e en 4e klasse    Ja 

Dames Senioren 18-holes       Ja 

Heren Senioren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse   Nee 

Heren Senioren 27-holes 2e, 3e, 4e en 5e klasse    Ja 

Heren Senioren 18-holes       Ja 

 

 

U kunt zich aanmelden voor de volgende categorieën: 

 

Heren, zondag (Standaard en reserve klasse) 

• 36 holes (18 holes foursomes / 18 holes singles) 

• 27 holes (9 holes greensome / 18 holes singles) 

• 18 holes (18 holes singles – DubbelNegen) 

 

Dames, zondag (Standaard en reserve klasse) 

• 36 holes (18 holes foursomes / 18 holes singles) 

• 27 holes (9 holes greensome / 18 holes singles) 

 

Dames, dinsdag 

• 27 holes (9 holes greensome / 18 holes singles) 

• 18 holes (18 holes singles – DubbelNegen) 

 

Dames senioren, donderdag 

• 27 holes (9 holes greensome / 18 holes singles) 

• 18 holes (18 holes singles – DubbelNegen) 

 

  



 

Heren senioren, vrijdag 

• 27 holes (9 holes greensome / 18 holes singles) 

• 18 holes (18 holes singles – DubbelNegen) 

 

Geef bij uw aanmelding uw voorkeur(en) aan in het vakje “Opmerkingen”. 

De voorkeur van ondergetekende is (als voorbeeld): 

Heren, zondag 36 holes (1ste keus) en anders 27 holes (2de keus). 

 

Conform het competitiereglement van de Golfclub is het de leden toegestaan om zelf een team te 

formeren en aan te melden voor de competitie. Deze teams staan dan qua samenstelling vast. Uiteraard 

wordt er naar gestreefd om ook alle individuele inschrijvers een plek te geven in een competitieteam. 

Bij voldoende individuele inschrijvingen worden (per bovengenoemde categorieën) teams samengesteld, 

waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de individuele speler. Dit biedt 

echter NIET de garantie, dat u kan worden ingedeeld en/of aan alle voorkeuren gehoor kan worden 

gegeven. 

Door uw voorkeuren in volgorde aan te geven, geeft u de competitie coördinator de ruimte om, waar 

mogelijk en bij voldoende aanmeldingen, teams samen te stellen. 

 

 

Heeft u vragen of wilt u een reactie kwijt over het bovenstaande, stuur dan een mail naar 

competitiecie@golfresidentie.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ed Visch 

Competitie coördinator 
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