Houten, februari 2018
Geachte Coördinator,
Voor de NGF competitie 2018 zijn één of meerdere teams van uw golfclub ingedeeld bij
een team van onze vereniging.
Bijgaand zend ik u een overzicht van de data en starttijden van de op de Nieuwegeinse
Golfclub te spelen competitiewedstrijden. De gegevens van de captains staan hierop ook
vermeld.
Voor de routebeschrijving naar de Nieuwegeinse Golfclub verwijs ik u naar onze
website: nieuwegeinsegc.nl
Voor informatie en afspraken over bijvoorbeeld de (eventuele) lunch, een diner of
andere zaken kunnen uw captains contact opnemen met een van de captains van het
ontvangende team.
Het spelen van een oefenronde, in de week voorafgaand aan de competitiewedstrijd, is
mogelijk. Een en ander is wel afhankelijk van de beschikbaarheid.
Op onze par 3 baan is het reserveren van een starttijd niet mogelijk. Ik raad u aan om
van te voren contact op te nemen met de caddiemaster (tel.: 030 – 6369233) om te
controleren of de baan niet bezet is voor andere (competitie)wedstrijden.


Tegen introductie tarief kan worden geoefend als dat op basis van
wederkerigheid ook bij de competitie tegenstander kan. Het introductie tarief is
€ 10,00 pp.



Het normale tarief van € 15,00 pp geldt indien deze wederkerigheid niet
mogelijk is.

Let op!
Voordat u de Par-3 baan gaat spelen dient u zich aan te melden bij de receptie in het
clubhuis op de grote baan en daar de greenfees te voldoen.
De ballenkaarten voor het inslaan op de driving range dienen daar ook te worden
aangeschaft (De Par-3 baan en de driving range zitten op een andere locatie op 7
minuten lopen van de wedstrijdbaan).
Graag wil ik u erop attent maken dat het greenfeebedrag en de kosten voor
ballenkaarten alleen middels pinnen kunnen worden voldaan.
Op de Nieuwegeinse Golfclub zijn alleen soft-spikes toegestaan.
Ik verzoek u deze informatie aan uw captains door te geven.
Tot slot wens ik uw team(s) een prettige en sportieve competitie toe!

Met vriendelijke groet,
Angelique Mackaaij
Competitiecoördinator Nieuwegeinse Golfclub
e-mail: competitie@nieuwegeinsegc.nl

