
 

 

Cruquius, 14 februari 2019 

Geachte Competitie Coördinator, 

 
 

In de NGF competitie 2019 zijn één of meerdere van uw teams ingedeeld met een team 

van de Haarlemmermeersche Golfclub. 
 
Hierbij treft u het overzicht aan van de NGF competitiewedstrijden op onze club, voorzien 
van data en starttijden en een overzicht van de teamcaptains. 
 
Voor het spelen van een oefenronde verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met 

de Caddiemaster op telefoonnummer: 023-5589000. 

Een starttijd reserveren kan 14 dagen van tevoren. Voorspelen is mogelijk in de week 

voorafgaande aan de wedstrijddag. Bijvoorbeeld speelt uw team op vrijdag 12 april, dan 

kunt u voorspelen in de week van 5 april tot 11 april. 

 

De teams in de 1e klasse t.w. Heren 1 Poule H5 en Dames 1 Poule D4 en de teams t.w. 

Heren 2 Poule H110, Dames 2 Poule D16 plus Heren 1 (27-holes) Poule H202, kunnen 

contact opnemen met de Caddiemaster voor ruimere reserveringsmogelijkheden (max. 1 

maand van te voren). 
 

Voor alle teams (maximaal 6 spelers per team) biedt de Haarlemmermeersche Golfclub, 

op basis van wederkerigheid, de mogelijkheid tot het voorspelen tegen een introductie 

tarief van € 35,00. Indien uw vereniging een hoger tarief hanteert dan € 35,00, zal 

datzelfde tarief gehanteerd worden (tot maximaal onze standaard greenfee). 

 

Voor het gebruik van handicarts tijdens de competitie kunnen de captains bij de 

caddiemaster van de HGC terecht.  

 

In Restaurant De Drie Gemalen wordt een gevarieerd lunchbuffet aangeboden en u kunt 
tevens gebruik maken van een diner. De captains van de HGC zijn hierover ingelicht en 

zullen de mogelijkheden met uw captains op de competitiedag bespreken. 
 
Meer informatie, waaronder adres en routebeschrijving, vindt u op onze site 
www.hgcgolf.nl 
  
Wij wensen alle teams een plezierige en sportieve dag op de Haarlemmermeersche! 

 

Met vriendelijke groet, 

HAARLEMMERMEERSCHE GOLFCLUB 

 

 

Olga Almekinders 

Voorzitter Technische Commissie 
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