Algemene info over wedstrijden

De Kieviten kent de volgende wedstrijden:
- wekelijkse inloopwedstrijden op maandag-, dinsdag-, donderdag- en zondagochtend;
- clubwedstrijden volgens de wedstrijdkalender;
- golfweek
INLOOPWEDSTRIJDEN
Voor deelname aan een inloopwedstrijd kunt u gewoon naar De Kieviten komen en u melden bij de tafel van
wedstrijdleiding. Een half uur voor starttijd van de wedstrijd aanwezig zijn, is voldoende.

Het is dus niet nodig om van tevoren in te schrijven.
Voor alle wedstrijden is minimaal HCP 54 vereist.
Kosten 1,50 euro per deelnemer per wedstrijd.
•
•
•
•

Elke maandagochtend van 09:30 uur tot 13:00 uur
Elke dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:30 uur
Elke donderdagmorgen van 09:30 uur tot 13:00 uur
Elke zondagmorgen van 09:00 uur tot 12:30 uur

CLUBWEDSTRIJDEN
U kunt op de wedstrijdkalender zien op welke datum welke clubwedstrijd staat gepland.

Deze wedstrijden zijn meestal op zondag en meestal voor leden met tenminste handicap 54.
Kosten voor de eendaagse clubwedstrijden 2,50 euro per deelnemer.
Kosten voor deelname aan meerdaagse clubwedstrijden worden vermeld bij de
wedstrijdaankondiging.
De wedstrijdkalender is te vinden op de website.
Voor deelname aan een clubwedstrijd moet u zich van te voren inschrijven bij de
wedstrijdcommissaris.
Aankondiging van een clubwedstrijd en opening van de inschrijving staat uiterlijk 3 weken
tevoren op de website.
De deelnemerslijst onder de aankondiging wordt gevuld op basis van wie het eerst inschrijft.
Het maximale aantal deelnemers is 36 (9 flights van 4 golfers). Op de reservelijst kunnen 4
golfers worden genoteerd.
GOLFWEEK
De jaarlijkse golfweek is eind augustus/begin september. Nadere informatie is uiterlijk een maand tevoren te
vinden op de website.

WEDSTRIJDPROGRAMMA GOLF 2018
Zondag 18 februari

10:00-13:30 uur

Snertwedstrijd

Zondag 18 maart

10:00-13:30 uur

Seizoensopening

Donderdag 29 maart

09:30-13:30uur

Regio Competitie poule 2

Zaterdag 31 maart

09:30-13:30uur

Foursome kampioenschap, 1e ronde

Maandag 2 april

13:00-17:00 uur

Foursome kampioenschap. 2e ronde

Vrijdag 6 april

09:00-16:00 uur

NGF Competitie Team 2

Donderdag 19 april

09.30-13:30 uur

Regio Competitie poule 1

Zondag 6 mei

09:30-13:30 uur

Submarine

Vrijdag 11 mei

09:00-16:00 uur

NGF Competitie Team 1

Vrijdag 18 mei

09:00-16:00 uur

NGF Competitie Team 3

Zaterdag 19 mei

09:00 uur

Strokeplay kampioenschap,1e ronde

Zondag 20 mei

09:00 uur

Strokeplay kampioenschap, 2e ronde

Maandag 21 mei

09:00 uur

Vossenjacht

-

13:30 uur

Strokeplay kampioenschap, 3e ronde

09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
Zaterdag 23 juni

09:00 uur

Matchplay kampioenschap, 1/8 finale

Zondag 24 juni

09:00 uur

Clubwedstrijd

-

13:00 uur

Matchplay kampioenschap, 1/4 finale

Zondag 01 juli

09:00 uur

Matchplay kampioenschap, 1/2 Finale

-

11:30 uur

9 holes wedstrijd

-

14:00 uur

Matchplay kampioenschap, Finale

Zondag 26 aug t/m 02

September

Golfweek / Afsluiting seizoen

Zondag 07 oktober

09:30-13:30 uur

Stableford Cocktail

Zondag 02 december

10:00-14:00 uur

Sinterklaaswedstrijd

Vrijdag 28 december

10:00-14:00 uur

Oliebollenwedstrijd

