
 
Algemene info NGF Competitie Golfclub Spaarnwoude (te vinden op de website: Home - 

Golfclub Spaarnwoude onder het kopje: NGF) 

 
Aanwezig 

Zorg dat je een uur voor aanvang van de wedstrijd met je team aanwezig bent voor 
ontvangst van je tegenstanders. Er staat koffie en wat lekkers klaar. 

 
Scorekaarten, uitrijkaarten, Local rules en handdoeken 
Scorekaarten voor de teams liggen klaar bij de receptie. Haal deze tijdig op. De local 

rules staan op de website van de club en de baan en een kopie staat ook in het 
Captains Handboek. Indien er op het moment van spelen aanvullende (tijdelijke) local 

rules gelden, dan zijn die beschikbaar bij de receptie. Maak afspraken over 
handdoeken, deze kunnen worden afgehaald bij de receptie. Gebruikte in de wasmand 
en aan het eind van de dag weer inleveren bij de receptie. Bij vermissing wordt 5 euro 

per handdoek in rekening gebracht. 
 

Horeca 
Meld je uiterlijk een week voorafgaand aan de gastheer-/vrouw dag bij Edward Klaver 
(en na 16 maart bij Anne Dekkers of Nicole Wortel events@golfbaanspaarnwoude.nl) 

voor het maken van afspraken ten aanzien van lunch, diner en borrel. 
De verschillende keuzemogelijkheden zijn opgenomen in het Captains-handboek. 

 
Referees 
De referees tijdens de gastheer/gastvrouw dagen zijn: 

➢ Jaap Broek; vrijdag 15/4 en vrijdag 29/4.   Tel: 06-53296427 
➢ Walter van der Es; donderdag 28/4.    Tel: 06-28455404 

➢ Guus Janus; de zondagen en op vrijdag 22/4.  Tel: 06-57360582 
De referees zijn niet altijd aanwezig, maar wel telefonisch bereikbaar.  

 
Marshalls 
Daar waar mogelijk zal het “team Marshalls” extra Marshalls inzetten om de 

doorstroming van de competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

Buggy 
Tijdens het gastheer/-vrouw schap heeft elk Spaarnwoude team de beschikking over 1 
buggy (tbv wedstrijdleiding), sleutel hiervoor is af te halen bij de receptie. Meer dan 1 

buggy’s is niet beschikbaar. 
 

NGF competitie reglement 

Staat op de NGF competitie-website De NGF Competities: speeldata, reglementen en 

formulieren • Golf.nl 

 
Oefenballen 

Het verstrekken van oefenballen aan de gastteams is de verantwoordelijkheid van het 
ontvangende team zelf. Het verdient aanbeveling vooraf losse euro’s te regelen. De 

baan kan ook een e-range key beschikbaar stellen met 25 euro tegoed. De kosten voor 
de oefenballen zijn voor het ontvangende team. 
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