Informatie Competitie 2021
Het afgelopen seizoen is de NGF competitie vanwege corona helaas niet doorgegaan.
Om die reden heeft de NGF besloten om de competitie-indeling van 2020 in zijn geheel over te hevelen naar
2021. Dit betekent dat Golfclub De Haenen in principe met dezelfde teams en dezelfde samenstelling van deze
teams aan de competitie 2021 zal deelnemen.
Deze indeling van de competitie 2021 ziet er voor Golfclub de Haenen als volgt uit:
1. Dames 1 36 holes
1e klasse
2. Dames 1 27 holes
3e klasse
3. Heren 1 36 holes
1e klasse
4. Heren 1 27 holes
hoofdklasse
5. Heren 2 27 holes
3e klasse
6. Heren 3 27 holes
4e klasse
7. Dames 1 Sr 27 holes
2e klasse
8. Dames 2 Sr 27 holes
3e klasse
9. Dames 3 Sr 27 holes
4e klasse
10. Heren 1 Sr 27 holes
2e klasse
11. Heren 2 Sr 27 holes
4e klasse
12. Heren 1 Sr 2x9 holes
1e klasse
Een inventarisatie onder de spelers die zich voor de competitie 2020 hadden aangemeld leert dat alle teams
voor 2021 weer volledig bezet zijn. Hierdoor is het voor 2021 niet nodig om een open inschrijving te
organiseren. Wel is er voor een aantal teams nog plaats voor reservespelers.
Het is mogelijk om u als reservespeler voor een team aan te melden door een mail te sturen naar Albertien de
Vos, korma010@planet.nl met daarin vermeld naar welk team uw belangstelling uitgaat.
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 1-1-2021)
Dames senioren: 50 jaar of ouder. (per 1-4-2021)
Heren senioren:
50 jaar of ouder.(per 1-4-2021)
•
Je moet in 2021 full member-lid zijn van Golfclub De Haenen.
•
Je moet per jaar aan minimaal drie qualifying wedstrijden meedoen op de club.
•
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 competitiebeleid van onze golfclub.
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 “Golfclub / afdeling naar Topgolf /
protocol competitie”.
Speeldata en spelvorm
De speeldata voor de competitie 2021 zijn op dit moment nog niet bekend, en worden later gecommuniceerd.
•
•
•
•
•
•

De competitieteams bestaan 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 op vrijdag en spelen 18 holes. 9 holes singles en vervolgens 9 holes dubbels.

Wat kost het??
•
Per team dient een bijdrage te worden betaald van € 450,- (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 2021 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,- en worden besteld bij Jumbo Golf in Teteringen.
•
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 kan een afspraak 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 2021 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.
De competitiecommissie:
Albertien de Vos
korma010@planet.nl
Harrie Derksen
har.mar@live.nl

