
 
 
 
Beste dames en heren, 
  
Hierbij ontvangt u het reglement en het teaminschrijfformulier voor de NGF Najaarscompetitie 
2020, met nu ook een competitie op woensdag!  
  
In navolging van het succes van voorgaande jaren en het niet doorgaan van de 
Voorjaarscompetitie, hebben wij besloten nu ook een Najaarscompetitie op de woensdag te 
organiseren.  
De opzet op woensdag is identiek aan de zondag, met als enig verschil dat de woensdag een 
spelvorm kent van 9-holes individueel Stableford en 9-holes greensome Stableford. 
  
De vier speeldagen voor de Najaarscompetitie op woensdag zijn: 7, 14, 21 en 28 oktober. 
De vier speeldagen voor de Najaarscompetitie op zondag zijn: 11, 18 en 25 oktober en zondag 1 
november. 
  

De finaledag op zondag 8 november zal gespeeld worden op Golfclub Anderstein. Voor deze 
finale worden in totaal de 10 beste poulewinnaars uitgenodigd. Hoe de verdeling per speeldag 
zal zijn, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per speeldag. Na de bekendmaking van de 
indeling zal de finaleregeling worden gepubliceerd. 

  
Op www.golf.nl is een speciale pagina aangemaakt waarop alle informatie te vinden is en alle 
resultaten van voorgaande jaren is in te zien. 
  
De rechtstreekse link naar deze pagina is: 
https://www.golf.nl/najaarstour 
  

Met de indeling van de poules zullen wij rekening houden met de lengte van de ontvangstbaan. 
De korte banen worden ingedeeld bij elkaar en de lange banen bij elkaar. Dus stel u heeft een 
korte baan, maar u wilt worden ingedeeld met de lange banen, dan dient u op een lange baan te 
ontvangen. 

  
De inschrijving sluit op woensdag 16 september en de indeling wordt gepubliceerd op 
woensdag 23 september. Wij zien uit naar uw deelname! 
  
En vergeet niet, ook professionals mogen aan de Najaarscompetitie meedoen! 
  
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik deze graag. 
  
Met vriendelijke groeten, 

 

  

Abe Jan ter Beek 
Competitie 

 
030 242 63 70  
abejan.terbeek@ngf.nl 

 

  
 


