
NGF Voorjaarscompetitie 2022 - informatie Hilversumsche Golf Club 

 

 

Geachte competitiecoördinator, 

 

Binnenkort hebben wij het genoegen één of meer teams van uw club te mogen begroeten voor de 

NGF (jeugd-)competitie 2022. Hiermee informeren wij u over de gang van zaken rond het 

competitiespelen op de Hilversumsche Golf Club.  

 

De informatie over de NGF-competitie 2022 op de Hilversumsche Golf Club treft u aan op onze 

website: www.hilversumschegolfclub.nl onder het kopje ‘Competitie 2022’. 

 

U vindt daar het speelschema, informatie met betrekking tot de horeca en de lijst met teamcaptains. 

Vanwege de privacy-gevoeligheid is het kopje ‘Teamcaptains’ beveiligd met een wachtwoord. Dit 

wachtwoord is op te vragen door teamcaptains bij ons secretariaat: 035 – 6857060 (keuze 6) / 

secretariaat@hilversumschegolfclub.nl 

 

De Hilversumsche Golf Club hanteert de volgende regels met betrekking tot het voorspelen: 

• Voorspelen is mogelijk in de week voorafgaand aan de wedstrijd, mits de baanbezetting dit 

toelaat; 

• De greenfee bedraagt normaal gesproken € 115 c.q. € 140. In het kader van het voorspelen 

betaalt de speler 50% van dit tarief; 

• Per team zijn 6 spelers welkom. Overige teamleden betalen het reguliere greenfee tarief. Te 

betalen per pinpas. 

• Spelers dienen een geldige (digitale) NGF-handicappas te tonen aan de caddiemaster; 

• Spelers, die in het kader van de NGF-competitie spelen op de Hilversumsche Golf Club, zijn 

niet gehouden aan de handicapeis van 24. In het geval van de NGF-competitie is een 

maximum exact handicap van 36 van toepassing; 

• Afspraken om voor te spelen kunnen alléén door de teamcaptain worden gemaakt met de 

caddiemaster. Deze is te bereiken van 09.30 - 15.00 uur op 035 - 6857060, keuze 2. 

 
Ik verzoek u deze informatie door te geven aan de betreffende teamcaptain(s). 

 

Wij wensen alle teams een mooie en sportieve dag toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Anneke den Oude 
clubmanager  

 

Soestdijkerstraatweg 172 

1213 XJ   HILVERSUM  

(035) 6857060 

 
 

http://www.hilversumschegolfclub.nl/
mailto:secretariaat@hilversumschegolfclub.nl

