Informatie en Aanmelden Competitie 2020
Inleiding
Afgelopen seizoen hebben we voor de 11e maal meegedaan met de NGF competitie.
We zijn vertegenwoordigd geweest met 14 teams voor de volwassenen en 1 jeugdteam.
1. Dames 1 36 holes speelde 1e klasse, werd 4e en heeft zich gehandhaafd
2. Dames 1 27 holes speelde 2e klasse, werd 5e, en is gedegradeerd naar de 3e klasse.
3. Heren 1 36 holes speelde 1e klasse, werd 4e en heeft zich gehandhaafd.
4. Heren 2 36 holes speelde 2e klasse, werd 5e, en is gedegradeerd naar de 3e klasse.
5. Heren 1 27 holes speelde hoofdklasse, werd 3e en heeft zich gehandhaafd
6. Heren 2 27 holes speelde 3e klasse, werd 3e, en heeft zich gehandhaafd.
7. Heren 3 27 holes speelde 4e klasse, werd 2e en heeft zich gehandhaafd.
8. Heren 4 27 holes speelde 5e klasse, werd 3e en heeft zich gehandhaafd.
9. Dames 1 Sr
speelde 2e klasse, werd 2e en heeft zich gehandhaafd.
10. Dames 2 Sr
speelde 3e klasse, werd 5e, en is gedegradeerd naar de 4e klasse.
11. Dames 3 Sr
speelde 4e klasse, werd 1e en is gepromoveerd naar de 3e klasse.
12. Heren 1 Sr
speelde 3e klasse, werd 1e en is gepromoveerd naar de 2e klasse.
13. Heren 2 Sr
speelde 4e klasse, werd 4e en heeft zich gehandhaafd.
14. Heren 1 Sr 18 hls speelde 1e klasse, werd 3e en heeft zich gehandhaafd.
15. Jeugd 1 36 holes speelt 2e klasse en is nog bezig.
Voor de nieuwe competitie van 2020 is de indeling van de teams wederom afhankelijk van de aanmeldingen. Na
aanmelding zal er gekeken worden naar de indeling van de nieuwe teams en de categorieën waarin de teams
zullen spelen (dames/heren en zondag/senioren). De teams zullen in principe zo sterk mogelijk worden
samengesteld, waarbij niet altijd rekening gehouden zal kunnen worden met voorkeuren en samenstellingen van
teams in voorgaande jaren. Indien wij niet meer teams mogen inschrijven dan afgelopen jaar en er wel meer
aanmeldingen zijn dan vorig jaar zijn, kan het zijn dat wij een aantal mensen moeten teleurstellen. Maar wij
hopen dat natuurlijk iedereen die zich aanmeldt ook mee kan doen met de competitie!
Aanmeldingen voor de jeugdcompetitie vinden plaats via de jeugdcommissie.

Om de interesse voor het spelen van competitie in 2020 te peilen doen wij
voor al onze geïnteresseerde leden deze aanmeldbrief uit.
Criteria voor deelname
Er gelden een aantal criteria om te kunnen deelnemen aan de competitie:
•
Voor alle klassen geldt een maximale handicap van 36,0.
•
Er gelden de volgende leeftijdsgrenzen:
Jeugd:
jonger dan 21 jaar. (per 1-1-2020)
Dames senioren: 50 jaar of ouder. (per 1-4-2020)
Heren senioren:
50 jaar of ouder.(per 1-4-2020)
•
Je moet per jaar aan minimaal drie qualifying wedstrijden meedoen op de club (maandmedals,
clubkampioenschappen en qualifying funwedstrijden).
•
Alle competitiedagen beschikbaar zijn.
•
Bereid zijn samen met je team deel te nemen aan de voorbereidingstrainingen.
•
Bereid zijn om voor te spelen op de gastbanen van de competitie.
•
Je conformeren aan het hier beschreven competitiebeleid van onze golfclub.
Indeling teams
De competitiecommissie beslist uiteindelijk over de samenstelling van de teams in overleg met de pro’s. De
voorlopige indeling van de teams zal uiterlijk 1 oktober 2019 bekend gemaakt worden, zodat gedurende de
aanloop naar de competitie als team kan worden getraind.
Bij de indeling van de teams wordt gekeken naar:
•
de exact handicaps en de manier waarop die tot stand is gekomen.
•
(indien van toepassing) naar eerder geboekte resultaten in de competitie.
•
Resultaten van de Qualifying wedstrijden van de club waaraan u heeft meegedaan.
De teams zullen in principe zo sterk mogelijk worden samengesteld, waarbij niet altijd rekening gehouden zal
kunnen worden met voorkeuren en samenstellingen van teams in voorgaande jaren.
Selectie voor Topgolf
Voor de selectie voor Topgolf is door het bestuur van de afdeling naar Topgolf een selectieprogramma
opgesteld. Informatie hierover is te vinden op de site van de Haenen onder “alleen voor leden / afdeling naar
Topgolf / competitie”.
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Het 1ste team 36 holes en het 1ste team 27 holes dames- en heren op zondag bestaat uit 6 personen. De
overige teams uit minimaal 6 en maximaal 8 personen. Daarnaast kunnen er één of meer reservespelers
achter de hand gehouden worden.
De teams dames en heren 36 holes spelen op zondag en spelen in de ochtend 18 holes foursome en in de
middag 18 holes single.
De teams dames en heren 27 holes spelen op zondag in de ochtend 9 holes greensome en in de middag 18
holes single.
De dames senioren spelen op donderdag en spelen in de ochtend 9 holes greensome en in de middag 18
holes single.
De heren senioren spelen op vrijdag en spelen in de ochtend 9 holes greensome en in de middag 18 holes
single.
De Heren Senioren 2x9 spelen 18 holes. 9 holes singles en vervolgens 9 holes dubbels.

Wat kost het??
•
Per team dient een bijdrage te worden betaald van € 450,00 (Voor heren senioren 2x9 geldt een aangepast
tarief van € 225,00 omdat zij geen gebruik maken van de lunch). Van dit geld wordt de bijdrage aan de NGF
betaald en de lunch en de ontvangstkoffie op de dag dat wij als gastheer/vrouw optreden voor de 4 andere
teams uit de poule. Bovendien krijgen de gasten per team 6 muntjes voor de driving range.
Daar staat tegenover dat u bij de uitwedstrijden ook steeds gratis een lunch en een kopje koffie bij
binnenkomst krijgt aangeboden.
Het inschrijfgeld MOET uiterlijk 25 maart 2020 binnen zijn!
De captains zijn hiervoor verantwoordelijk. Te laat betalen betekent een boete voor het team.
•
Diner en drankjes na afloop dient u zelf te betalen.
•
Verder dient te worden gespeeld in clubkleding (een polo en een sweater en per team een uniforme broek).
De clubkleding dient zelf te worden aangeschaft. De clubkleding zal ruim voor de competitie beschikbaar
zijn. En complete kleding set kost ongeveer € 150,•
Alle teams mogen in de week voorafgaand aan een uitwedstrijd voorspelen op de desbetreffende baan tegen
gereduceerd tarief.
Training.
Het Golfpark stelt vanaf 1 januari tot aan het begin van de competitie per week 2 starttijden beschikbaar per
competitieteam. Deze tijden kunnen door de captain bij de receptie worden gereserveerd en vallen niet onder de
maximaal 3 te plannen starttijden in het reserveringssysteem.
Met de golfschool zullen afspraken gemaakt worden om een speciale team training te doen, waarbij vooral zal
worden getraind op die aspecten waarmee men in de competitie te maken krijgt, terwijl uiteraard ook aan de
technische vaardigheden de nodige aandacht zal worden besteed.
Spelregelavond
In maart 2020 zal een speciale spelregelavond worden belegd voor competitiespelers waarop aandacht zal
worden besteed aan regels die betrekking hebben op het spelen van een matchplay wedstrijd.
Inschrijven.
Heeft het bovenstaande uw belangstelling gewekt en wilt u zich inschrijven dan kunt u dit doen door op de
inschrijfknop te klikken op de website. U komt vervolgens in het inschrijfmenu. Wij verzoeken u het
inschrijfformulier uiterlijk 15 september 2019 volledig in te vullen
Met het invullen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de vooraf genoemde criteria en conformeert u zich
aan het competitiebeleid van Golfclub De Haenen.

Een evt. afmelding ná aanmelding van deelname moeten terstond worden doorgegeven
aan Albertien de Vos, korma010@planet.nl, 06-41645222
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben stuur dan een mail naar
competitie@dehaenen.nl of mail met Albertien de Vos (korma010@planet.nl).
Check ook regelmatig de website onder het kopje <Actueel>, <Competitienieuws> voor het laatste nieuws over
de competitie.
De competitiecommissie:
Albertien de Vos
korma010@planet.nl
Harrie Derksen
har.mar@live.nl

