NGF-competitie 2021
Dit formulier is bestemd voor individuele opgave. De teamcaptains van vorig jaar
zijn al door de competitie-coördinatoren op de hoogte gebracht.
Heb je op of aanmerkingen, goede ideeën, zijn we iets vergeten, of andere dingen waar
we iets mee kunnen, dan horen wij het graag.
Samenstelling van de competitieteams
Het Heren 1- en Dames 1-team (36 holes-competitie) wordt ook dit jaar samengesteld in
overleg tussen de captains, de pro’s en de competitiecoördinatoren.
De overige teams (6 tot 8 spelers) worden samengesteld door de competitiecoördinat or
op basis van handicapsterkte.

Formulier invullen en uiterlijk voor 4 november 2020 inleveren of in de bus van het bestuur
deponeren of mailen aan r.korteling@wxs.nl.
NAAM:
EMAIL ADRES:
EXACT HANDICAP:

1.
2.
3.

Iedereen, die gaat deelnemen aan de competitie, wensen wij sportieve en gezellige
wedstrijden. En! Mocht er iets zijn, laat het ons weten!

4.

Competitiecoördinatie :
Ingrid Vollema, ingrid.vollema@gmail.com, 06-81005135
Ruud Korteling, r.korteling@wxs.nl, 06-41321142

5.
6.
7.

Competitiedata 2021

8.

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Speeldag 1

28 maart

23 maart

1 april

2 april

Speeldag 2

11 april

30 maart

8 april

9 april

Speeldag 3

18 april

6 april

15 april

16 april

Speeldag 4

25 april

13 april

22 april

23 april

Speeldag 5

2 mei

20 april

29 april

30 april

Reserve-dag

9 mei

11 mei

6 mei

7 mei

TELEFOON:

Geeft zich hierbij op voor deelname aan de NGF-competitie 2021 en gaat door
aanmelding akkoord met de onderstaande voorwaarden:

De peildatum voor de handicapsterkte is 31 oktober 2020 (max. EGA handicap 36.0).
De peildatum voor de leeftijd is 1 april 2021.

Zondag

LIDCODE;

U bent 9-holes of 18-holes lid van de Vereniging golfclub ’t Zelle.
Behalve dat u zich inschrijft, mag u ook uw voorkeur aangegeven voor een
bepaald team. Dit verzoek geeft geen garantie dat dit gehonoreerd wordt.
Alle teams worden samengesteld door de competitiecoördinator op basis
van handicapsterkte.
U bent bereid de kosten te dragen die de competitie met zich mee brengen
Ervaring leert dat deze minimaal € 300,= bedragen (persoonlijke
clubbijdrage, gastheerschap en drankjes en diner na afloop).
Competitietraining wordt door de teams zelf geregeld en de kosten zijn voor
eigen rekening.
De clubbijdrage is vastgesteld op € 425,00 per team (inclusief koffie bij
ontvangst en de lunch voor het team en de competitietegenstanders).
In principe bent u alle competitiedata voor het team beschikbaar en neemt u
deel aan de competitievoorbereidingen en trainingen.
Met deze opgave verplicht u zich tot het dragen van uniforme teamkleding
en bij aanschaf te handelen volgens de separaat gepubliceerde richtlijnen
van de golfclub.

Hij/zij wil bij voorkeur spelen in:
➢

Dames

Zondag 36 holes (max. hcp. 26.4)

➢

Dames

Zondag 27 holes (max. hcp. 26.4)

➢

Dames

Dinsdag 27 holes (max. hcp. 26.4)

➢

Dames

Dinsdag 18 holes (max. hcp 36.0)

➢

Dames

Senioren Donderdag 27 holes (max. hcp. 26.4 [leeftijd 50+])

➢

Dames

Senioren Donderdag 18 holes (max. hcp. 36.0 [leeftijd 50+])

➢

Heren

Zondag 36 holes (max. hcp. 26.4)

➢

Heren

Zondag 27 holes (max. hcp. 26.4)

➢

Heren

Senioren Vrijdag 27 holes (max. hcp. 26.4 [leeftijd 50+])

➢

Heren

Senioren Vrijdag 18 holes (max. hcp. 36.0 [leeftijd 50+])

HANDTEKENING VOOR AKKOORD:

