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.
Route
Voor de routebeschrijving naar de Nieuwegeinse Golfclub verwijs ik u naar onze website:
nieuwegeinsegc.nl
Kosten lunch
Wat betreft de kosten voor de lunch stel ik voor, dat dit op basis van wederkerigheid, voor onze
rekening zal zijn.
Voor informatie en afspraken over het diner kunnen uw captains contact opnemen met de captain
van het ontvangende team.
Voorspelen
Het spelen van een oefenronde, in de week voorafgaand aan de competitiewedstrijd, is mogelijk op
weekdagen vanaf 08.30 uur, een en ander is wel afhankelijk van de beschikbaarheid. Er kan tegen
introductie tarief worden geoefend als dat op basis van wederkerigheid ook bij de competitie
tegenstander kan voor een gelijkwaardig tarief.
U kunt 14 dagen van tevoren, dagelijks tussen 10.00 uur en 15.00 uur, starttijden reserveren bij onze
receptie (tel.: 030 – 6369233).
Dit zijn de mogelijkheden:
18-holes
Omdat we een 9-holes baan hebben, de baan tijdens de competitieperiode wekelijks voor 2 of 3
competitiewedstrijden nagenoeg de hele dag bezet is en we nog 400 leden hebben die geen
competitie spelen, maar die ook graag weer een balletje willen slaan is vooraf boeken van 18 holes
alleen mogelijk op starttijden vanaf 14.00 uur. Kosten daarvoor bedragen € 50,-. Dat is het
introductie tarief.
9-holes
 9-holes-dagtarief: Het introductie tarief is € 25,00 pp voor 9 holes. Op dag van spelen is het
mogelijk een tweede ronde van 9 holes bij te boeken als er ruimte in de baan is. Kosten voor
een tweede ronde bedragen ook € 25,00 pp. Maar het is ook mogelijk daarvoor gebruik te
maken van een van de volgende opties.
 9-holes eindemiddag tarief 2for1 vanaf 16.30 uur: € 32,Met zijn tweeën 9 holes spelen voor de prijs van één (dus € 16,- per persoon). Een derde of
vierde persoon in dezelfde flight betaalt ook € 16,- per persoon.
 9-holes eindemiddag tarief 9&Dinefor2 vanaf 16.30 uur: € 64
Met zijn tweeën 9 holes spelen en daarna met zijn tweeën genieten van de 9&Dine dagschotel
in het veel geprezen restaurant van Brasserie ’t Geyn in ons clubhuis voor € 32,- per persoon.
Derde of vierde persoon betaalt ook € 32,- per persoon.

Inslaan op onze drivingrange
De ballen voor het inslaan op de driving range dienen te worden aangeschaft bij de receptie in ons
clubhuis (de driving range ligt op een andere locatie op 7 minuten lopen van de wedstrijdbaan).
Spelers kunnen zich het best eerst aanmelden voor hun ronde(s) in het clubhuis en tegelijkertijd een
ballenkaart aanschaffen voordat zij naar de drivingrange gaan.
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

