
 
 
 
Beste Competitie-coördinatoren, 
 
Wij heten de teams van uw vereniging die in de NGF-competitie 2019 te gast zijn op onze vereniging, van harte 
welkom. 
 
Als bijlage treft u een lijst aan van onze teams met de captains en hun e-mailadressen en telefoonnummers. In het 
kader van de privacywetgeving worden de gegevens van de captains niet meer op het openbare gedeelte van onze 
website gepubliceerd. 
 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze lijst met gegevens alleen door te sturen aan de captains van de teams die 
bij ons te gast zijn. 
 
Onderstaand een aantal praktische zaken: 
 
Clubhuis 
Ons clubhuis is op de dag van de wedstrijd open om 08.30 uur, doch in elk geval een uur voor de aanvang van de 
eerste wedstrijd op die dag. Dit laatste voor de wedstrijden op zondag in de standaard klasse 36 holes. 
Het clubhuis is te bereiken op telefoonnummer : 0529-455999. Hierna volgt een keuzemenu, waarbij optie 1 
doorschakelt naar de caddymaster en optie 3 doorschakelt naar het secretariaat. 
 
Voorspelen 
Voorspelen is mogelijk, in principe de week voor de competitiewedstrijd, op basis van wederkerigheid. Ons 
basistarief voor voorspelen bedraagt €35,= per persoon. 
 
Afspraken om voor te spelen, dienen gemaakt te worden via de caddymaster. Nu de paasdagen in de competitie-
periode vallen zullen wij de caddymaster verzoeken soepel om te gaan met verzoeken om voor te spelen en niet 
strikt de hand te houden aan het weekcriterium. Wij kunnen ons voorstellen dat teams het voorspelen iets naar 
voren zouden willen schuiven i.v.m. deze feestdagen. 
 
Handicarts 
Deze kunnen gereserveerd worden via de caddymaster. Het verzoek is dit tijdig te doen, zodat voor de spelers die dit 
nodig hebben een handicart beschikbaar is tijdens de wedstrijd. De kosten hiervoor zijn op de website te vinden. 
 
Starttijden 
Voor de competitiewedstrijden hanteert de Hooge Graven de starttijden zoals deze opgenomen zijn in het 
competitie-reglement van de NGF. Indien meer teams op dezelfde dag thuisspelen, zullen de tijden conform het 
competitie-reglement worden aangepast. De captains zullen hiervan tijdig melding maken. 
 
Verzorging van de inwendige mens op de wedstrijddag 
Het voorstel is dat op de wedstrijddag het ontvangende team het welkom verzorgt middels koffie/thee en wat lekkers 
en dat, bij de 36 holes en 27 holes wedstrijden tussen de ochtend- en middagwedstrijd een lunch beschikbaar is. De 
kosten komen voor rekening van het ontvangende team. 
 
De drankjes na afloop en het diner zullen individueel of per team in rekening worden gebracht. Wij laten het aan de 
captains over hoe dit geregeld wordt. 
 
Wij hopen op een gezellige competitie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de TCC Hooge Graven Golfclub Ommen 
Karen Broekman 
Bernard Remkes 


