
 

 

Bericht van de TC 

 

Beste Leden, 

 

De voorbereidingen voor de NGF Golf Competitie 2019 zijn in volle gang. Dat betekent dat 

de inschrijfformulieren ook ingevuld kunnen worden. De NGF heeft de speeldata van de 

competitiedagen bekend gemaakt. U vindt deze hieronder. 

 Dames en 
Heren 

Zondag 

Dames 
Dinsdag 

Dames 
Senioren 

Donderdag 

Heren 
Senioren 
Vrijdag 

Jeugd 
Zondag 

Speeldag 1 31 Maart 2 April 11 April 12 April 2 Juni 

Speeldag 2 7 April 9 April 18 April 19 April 16 Juni 

Speeldag 3 14 April 16 April 25 April 26 April 23 Juni 

Speeldag 4 28 April 23 April 2 Mei 3 Mei 20 Juni 

Speeldag 5 12 Mei 7 Mei 9 Mei 10 Mei 7 juli 

Reserve dag 19 Mei 14 Mei 16 Mei 17 Mei nvt 

Kruis /halve finale 25 Mei 21 Mei 23 Mei 23 Mei 13 Juli 

Promotiewedstrijden 26 Mei 21 Mei 23 Mei 24 Mei 14 Juli 

 

De TC opereert dit jaar in een nieuwe samenstelling en in overleg met het bestuur zijn de 

volgende basisuitgangspunten geformuleerd.  

Als club willen we competitie spelend Capelle op de kaart zetten en profileren. Waarbij 

historie, prestatie en plezier voorop staan.  

 Historie, we proberen zoveel mogelijk de wensen van bestaande teams in te vullen. 

 Prestatie, in overleg met Hans von Burg zullen er selecties samengesteld worden 

waaruit we de prestatieve teams zullen samenstellen en worden er trainingen door 

de club gefaciliteerd. 

Voorts, omdat de competitie teams representatief zijn voor de club, willen we streven naar 

uniformiteit en een clubtenue voor de competitie teams samenstellen welke dan via de club 

tegen gunstige condities aangeschaft kunnen worden.  

Wij nodigen iedereen uit zich op te geven voor de competitie, Maar let wel, daar waar Golf 

over het algemeen wordt gezien als een individuele sport, is de Competitie absoluut het 

tegenovergestelde. 

Door de link hieronder te gebruiken komt u op het digitale inschrijfformulier voor de 

competitie van 2019 - Inschrijfformulier NGF Competitie 2019 

Als u alle vakken invult kunnen wij als TC een teamsamenstelling gaan maken. Opgeven als 

reservespeler kunt u doen door het vinkje bij “Other” te zetten. In het tekst vakje kunt u dan  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet17Yt7uRQLs61nipKURn7aJIXMS96hTW8Ml-8kB7Xe26Ffw/viewform?usp=pp_url


 
 

 

aangeven voor welke competitieklasse u reserve wilt zijn. Als u andere aanvullende op- en 

of aanmerkingen heeft kunt u dit onderaan het formulier toevoegen.  

De Technische Commissie heeft de sluiting van de inschrijving bepaald om 23:59 op 28 

September 2018. Aan de hand van de inschrijvingen zal de TC de teamindeling spoedig 

bekendmaken. 

Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij de inschrijfformulieren dan kunt u altijd een mailtje 

sturen naar: tc@golfclubcapelle.nl 

Met vriendelijke groet, 

Technische Commissie Golf & Country Club Capelle 

Laurens Franken, Martin Meijer, Anthony van der Wilden, Dick de Vaal 
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