
 
 

 

Informatie t.b.v. deelnemers aan de NGF-competitie namens 

Golfclub Kavel II Beemster    

1. Deelnemers zijn verenigingslid van  Golfclub Kavel II Beemster met 

volledig speelrecht. 

2. De gezamenlijke handicap van de 6 teamleden dient voor doordeweekse 

speeldagen niet hoger dan 180 te zijn en voor de zondagen niet hoger dan 

120. 

3. De speler dient zich tegenover gastclubs, andere deelnemers en alle 
overige derden behoorlijk te gedragen en zich te onthouden van elke 
handeling die de belangen van de Golfclub Kavel II Beemster, van een van 
haar leden of het golfcomplex Kavel II in het algemeen kan schaden. 

4. Gesponsorde golfkleding anders dan die van Kavel II is alleen toegestaan 
na goedkeuring van het bestuur. 

5. Het team heeft het recht om op de banen van de tegenstanders vóór te 
spelen om de baan te verkennen. Dit gebeurt doorgaans in de week van 
de wedstrijd, tegen een ook doorgaans gereduceerd tarief.  

6. De teamcaptain stemt dit af met het team en neemt hiervoor contact op 
met de captain van de tegenstanders of direct met de golfbaan. 

7. De uitslagen zijn natuurlijk van belang, maar het is ook dag om samen met 
teamgenoten en tegenstanders een plezierige dag te beleven. 

8. Het is dan ook gebruikelijke en aan te bevelen om na de wedstrijd van een 
gezamenlijke maaltijd gebruik te maken. 

9. De ontvangende vereniging maakt hiervoor afspraken met de horeca en 
geeft vooraf aan welke maaltijd op het menu staat en tegen welk tarief. 

10. Het ontvangende team speelt geen thuiswedstrijd, maar is gastheer. 
11. Het gehele team ontvangt de gasten en zorgt voor een warm ontvangst 

met koffie, thee en iets lekkers. Dit stemt de NGF-coӧrdinator af met het 
restaurant. 

12. Na de wedstrijd serveert het restaurant drankjes en versnaperingen. 
13. Tot de maaltijd zijn de kosten (deels) voor rekening van het ontvangende 

team tenzij de teams in een poule onderling andere afspraken maken. 
14. De maaltijd en daarbij genuttigde drankjes zijn voor eigen rekening. 
15. Het ontvangende team is voldoende op tijd aanwezig om de gasten te 

ontvangen. 
16. De teamcaptain van de ontvangende partij geeft de uitslagen van de 

gespeelde partijen door aan de NGF; deze zijn op hun bovengenoemde 

site terug te vinden. Mogelijk dient er een code ingevoerd te worden om 

de uislag door te geven. Deze wordt verstrekt door de NGF-coördinator. 

17. Alle informatie m.b.t. de NGF competitie is te vinden op: 
https://www.golf.nl/ngf-competitie 


