
 

  

 
 

HANDBOEK	TEAMCAPTAINS	
	

NGF-Competitie	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitiecommissie: Frank Rozenhart (Vz) 
Lars Hamming 

Jos Kaijen 
 



 

  

 
 
 
 
 

Inhoudsopgave	

1. INLEIDING ........................................................................................................................................... 4 

2. VOORBEREIDING EN TEAMVORMING .................................................................................................. 4 
2.1. Voorbereiding ......................................................................................................................................... 4 

2.1.1. Sponsoring Golfclub Welderen ....................................................................................................... 4 
2.1.2. Facturering ...................................................................................................................................... 5 

2.2. Trainingen & Teamvorming .................................................................................................................... 5 
2.2.1. Selectietrainingen ........................................................................................................................... 5 
2.2.2. Gezamenlijke trainings-/Regeldag .................................................................................................. 5 

2.3. Controle golfbaan ................................................................................................................................... 5 
2.4. Teamkleding ............................................................................................................................................ 6 

3. EXPLOITANT EN HORECA ..................................................................................................................... 6 
3.1. Exploitant ................................................................................................................................................ 6 

3.1.1. Aanspreekpunt exploitant .............................................................................................................. 6 
3.1.2. Voorspeeltarief ............................................................................................................................... 6 
3.1.3. Marshall en Teesluitingen ............................................................................................................... 6 

3.2. Horeca ..................................................................................................................................................... 6 

4. OPZET NGF-COMPETITIE ..................................................................................................................... 7 
4.1. Poule-indeling ......................................................................................................................................... 7 

5. AFSTEMMINGSASPECTEN TEAMCAPTAIN ............................................................................................ 7 
5.1. Communicatie en afspraken ................................................................................................................... 7 

5.1.1. Groepsapp teamcaptains poule ...................................................................................................... 7 
5.1.2. Poule afspraken .............................................................................................................................. 7 
5.1.3. Website en verslagen ...................................................................................................................... 7 

5.2. Speeldagen .............................................................................................................................................. 7 
5.2.1. Algemeen ........................................................................................................................................ 7 
5.2.2. Teamopgaveformulier ..................................................................................................................... 7 
5.2.3. Wedstrijdformulier ......................................................................................................................... 8 

5.3. Ontvangdag ............................................................................................................................................ 8 
5.3.1. Kleding ............................................................................................................................................ 8 
5.3.2. Begeleiding gasten .......................................................................................................................... 8 
5.3.3. Gastheer/-vrouw ............................................................................................................................. 8 
5.3.4. Horeca ............................................................................................................................................. 8 
5.3.5. Kleedkamers/Toiletten ................................................................................................................... 8 
5.3.6. Wedstrijdformulieren en uitslagen ................................................................................................. 8 

 
 



 

  

6. COMMUNICATIE ................................................................................................................................. 9 
6.1. Groepsapp Teamcaptains Welderen ....................................................................................................... 9 
6.2. Teamcaptainsoverleg .............................................................................................................................. 9 
6.3. Infobulletins ............................................................................................................................................ 9 
6.4. Website en verslagen .............................................................................................................................. 9 

6.4.1. Informatie voor de gasten .............................................................................................................. 9 
6.4.2. Informatie voor de leden ................................................................................................................ 9 

Bijlage 1. Voorbeeld teamregistratieformulier ....................................................................................... 1 
Bijlage 2. Voorbeeld wedtrijdformulier 36 holes .................................................................................... 2 
Bijlage 3. Voorbeeld wedstrijdformulier 27 holes .................................................................................. 3 
Bijlage 4. Voorbeeld ingevuld wedstrijdformulier 18 holes ................................................................... 4 
Bijlage 5. Tijdschema’s ............................................................................................................................ 1 
Bijlage 6. Aanvullende gegevens Welderen ............................................................................................ 1 

 
 



 

 4 

1. INLEIDING	
De NGF-competitie is zowel op sportief gebied als op het gebied van gastvrijheid een van 
de grootste evenementen die door de golfclub worden georganiseerd. Deze competitie 
biedt clubleden een sportieve uitdaging, de mogelijkheid tot spelen in teamverband en 
geeft de sport een extra dimensie. Competitie spelen zorgt ook voor een hoop 
gezelligheid, waardoor men langer lid van de vereniging blijft.  
 
De competitiecommissie is binnen de golfclub Welderen verantwoordelijk voor de 
coördinatie ten behoeve van de NGF-competitie en wordt daarbij gesteund door de 
teamcaptains die uiteindelijk de prestatie met hun team neerzetten. De 
competitiecommissie maakt centrale afspraken met de exploitant, de golfschool en 
andere commissies. Daarmee wordt het werk van de teamcaptains ontlast en wordt het 
kader neergezet waarbinnen de deze de details kan invullen.  
 
Dit handboek bevat een leidraad voor de teamcaptains voor de deelname aan de NGF-
Competitie. Daarnaast zijn de NGF-richtlijnen van toepassing zoals opgenomen in het 
NGF Competitiereglement (https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-
golf/competitie/reglementen-informatie. In dit handboek is de belangrijkste informatie uit 
dat reglement opgenomen, maar het is aan te bevelen dat reglement voor de competitie 
goed na te lezen. 
 
Achtereenvolgens wordt in dit handboek ingegaan op de voorbereiding en teamvorming, 
Exploitant en horeca, de opzet NGF-Competitie, de afstemmingsaspecten teamcaptain en 
de communicatie. De te gebruiken formulieren worden weergegeven in bijlage 1 t/m 4, 
eventueel jaarlijks wijzigende gegevens worden weergegeven in de bijlagen 5 en 6, 
welke separaat van dit handboek kunnen worden verspreidt. 

2. VOORBEREIDING	EN	TEAMVORMING	

2.1. Voorbereiding	
2.1.1. Sponsoring	Golfclub	Welderen	
Om het golfplezier en de golfvaardigheden van de deelnemers aan de NGF-competitie te 
bevorderen, wordt een adequate voorbereiding op en teamvorming t.b.v. de NGF-
competitie belangrijk gevonden. Om dit mogelijk te maken overlegt de 
competitiecommissie met het bestuur van de golfclub Welderen, de Golfschool Gelderland 
& Limburg, dan wel een zelfstandig aangesloten golfprofessional (“PRO”) over mogelijke 
lespakketten en bijdragen daaraan door de golfclub.  
 
Na dit overleg blijkt een uniform tarief voor eventuele lespakketten voor zowel de 
golfschool als de “PRO” niet te realiseren. Verder gaat de prijsstijging t.o.v. vorig jaar de 
toch al hoge inflatie verder te boven. Daarom zal de bijdrage van de Golfclub Welderen 
aan de voorbereiding voor 2023 een andere vorm krijgen dan in de afgelopen jaren 
gebruikelijk.  
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In afwijking op de voorgaande jaren wordt elk team dat deelneemt aan de NGF-
competitie met een vast bedrag van € 90,- (negentig euro) door de Golfclub Welderen 
gesponsord. Voorwaarde is dat dit bedrag wordt besteedt aan teamactiviteiten die tot 
doel hebben de golfsportprestatie te verbeteren. Daarbij kan naast golflessen of -training 
bijvoorbeeld worden gedacht aan golffitness of mentale training. Vooraf dient het 
bestedingsdoel met de competitiecommissie te worden afgestemd 
(competitie@golfclubwelderen.nl). 

2.1.2. Facturering	
Na uitvoering van de voorbereiding dan wel teamvorming, dient de teamcaptain een 
factuur/nota van de besteding aan de competitiecommissie te overleggen 
(competitie@golfclubwelderen.nl). Hierna wordt het sponsorbedrag door de 
competitiecommissie aan de betreffende teamcaptain beschikbaar gesteld. 

2.2. Trainingen	&	Teamvorming	
2.2.1. Selectietrainingen	
Indien bij voldoende aanmeldingen voor de zgn. selectieteams zijn ingediend, zullen door 
de competitiecommissie bij samenstellen van deze teams de selectiecriteria (nog toe te 
voegen) als maatgevend worden gehanteerd. Voor deze selectieteams zullen in overleg 
met de betreffende teamcaptains, de competitiecommissie en “PRO”/Golfschool 
periodieke selectietrainingen worden georganiseerd. 
 
Indien geen selectieteams aan de NGF-competitie zullen deelnemen, zullen er geen 
selectietrainingen beschikbaar komen. 

2.2.2. Gezamenlijke	trainings-/Regeldag	
Om de deelnemers aan de NGF-competitie adequaat voor te bereiden zal door de 
competitiecommissie een gecombineerde trainings-, regeldag  voor de teams worden 
georganiseerd (zie bijlage 5). Deze trainingsdag zal tevens de aftrap voor de competitie 
vormen. 
 
Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, heeft het de voorkeur dat iedereen in de 
teamkleding verschijnt. Er zullen die dag foto’s , en als het enigszins kan groepfoto’s, 
worden gemaakt. 
 
Inschrijven voor deelname aan deze bijeenkomst kan via E-Golf4U. 

2.3. Controle	golfbaan	
De baancommissie en de Regel & Handicap (R&H) commissie zullen vlak voor het begin 
van de competitie de baan controleren op de juiste geplaatste markeringen en andere 
van belang zijnde zaken. 
 	



 

 6 

2.4. Teamkleding	
Alle teams dienen tijdens de deelname aan de NGF-competitie aan te treden in uniforme 
kleding, ofwel de door het bestuur voorgestelde kleding (lichtblauwe polo met Welderen-
logo, donkerblauwe trui met Welderen-logo en kaki broek) ofwel door het team zelf aan 
te schaffen kleding. Hierbij geldt als voorwaarde dat op de trui en de polo het Golfclub 
Welderen-logo op de (linker)borst geborduurd is.  
 
De kosten voor het borduren zijn in alle gevallen voor rekening van de club. 

3. EXPLOITANT	EN	HORECA	

3.1. Exploitant	
Gedurende en t.b.v. de NGF-competitie zullen door de exploitant regelingen moeten 
worden getroffen onder andere m.b.t. aanspreekpunt, voorspelen bezoekende teams, 
teesluiting op bezoekdag en horeca op de bezoekdag. De competitiecommissie zal 
hierover met de exploitant een aantal afspraken maken. De competitiecommissie zal het 
personeel van het management en de horeca vóór aanvang van de competitie 
voorlichten over de diverse aspecten van de competitie en met name de zwaartepunten 
waarop moet worden geacteerd. 

3.1.1. Aanspreekpunt	exploitant	
Het aanspreekpunt van de exploitant voor de teamcaptains op het gebied van de horeca 
is Marieke Hendriks (m.hendriks@welderen.nl). 

3.1.2. Voorspeeltarief	
Bezoekende teams hebben de mogelijkheid om, tegen een vastgesteld (gereduceerd) 
tarief, voor te spelen op Welderen. Dit voorspelen kan op alle dagen van de week 
behalve op zondagen. Door de competitiecommissie wordt met de exploitant een 
voorspeeltarief voor gastspelers overeengekomen (zie bijlage 6) dat op alle dagen 
behalve zondag geldt. In het tarief is één gratis consumptie in begrepen. 
 
Daarnaast kunnen de bezoekende teams ook voor een speciaal voorspeel arrangement 
kiezen (zie bijlage 6). 

3.1.3. Marshall	en	Teesluitingen	
De competitiecommissie maakt een overzicht met starttijden en –holes op de 
ontvangstdagen en stemt dit af met de exploitant en wedstrijdcommissie. De starttijden 
worden gereserveerd/geblokkeerd in het “tee-time” systeem. Het overzicht wordt ook 
gepubliceerd op de website ten behoeve van de gastteams en de clubleden. 

3.2. Horeca	
De competitiecommissie maakt met de exploitant een keuzelijst voor lunch en diner, 
waaruit de teamcaptains kunnen kiezen wat zij hun gasten op de ontvangdag kunnen 
aanbieden. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat met name de lunch snel, 
eenvoudig maar kwalitatief goed en tegen een redelijke prijs kan worden opgediend. 
Anders gezegd, liever een arbeidsarm lunchbuffet met een goede klanttevredenheid dan 
een arbeidsintensieve keuze uit de menukaart met een lage klanttevredenheid. 
 
De teamcaptains wordt verzocht één aanspreekpunt binnen hun team op het gebied van 
horeca aan te wijzen die regelend optreedt tijdens de ontvangdag. 
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4. OPZET	NGF-COMPETITIE	

4.1. Poule-indeling	
Medio december voorafgaande aan het NGF-competitie seizoen zal door de NGF de 
poule-indeling op de website van de NGF bekend worden gemaakt. Door de 
competitiecommissie zal contact worden gezocht met de coördinatoren 
(competitiecommissies) van de ingedeelde clubs om enerzijds de gegevens van onze 
teamcaptains te verstrekken en anderzijds de gegevens van hun teamcaptains te 
ontvangen. De ervaring leert dat begin februari van het betreffende competitieseizoen de 
gegevens nagenoeg compleet zijn. 

5. AFSTEMMINGSASPECTEN	TEAMCAPTAIN	

5.1. Communicatie	en	afspraken	
5.1.1. Groepsapp	teamcaptains	poule	
Om de communicatie binnen de poule te bevorderen is het aan te bevelen een groepsapp 
door en met de betreffende teamcaptains aan te maken. Met deze groepsapp wordt alle 
relevante informatie binnen de poule gedeeld. 

5.1.2. Poule	afspraken	
Zodra de gegevens bekend zijn, worden er via een groepsapp of mail afspraken gemaakt 
over de procedures en kosten m.b.t. eventuele voorspeeldagen en speel- en 
ontvangstdagen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen deze kosten sterk 
verschillen tussen de heren en dames teams en ook nog eens tussen de competitievorm. 
Deze verschillen kunnen optreden n.a.v. de optie tot vrijhouden van kosten voor de 
gasten tot aan het diner, de optie tot het verzorgen van de koffie en lunch of zelfs een 
mindere optie. Ook op het gebied van speeches is het wijs vooraf goede afspraken te 
maken (bijv. alleen de huidige en de volgende gastheer/vrouw). Kortom, zorg ervoor dat 
je (team) tijdens de speel- en ontvangstdagen niet voor verrassingen komt te staan. 

5.1.3. Website	en	verslagen	
Elke teamcaptain wordt verzocht minimaal één wedstrijdverslag te (laten) schrijven, 
waarbij het voor een kampioensteam verplicht is om een verslag te publiceren. 

5.2. Speeldagen	
5.2.1. Algemeen	
Op de speeldagen (zie overzicht in bijlage 5) is het team te gast bij de andere in de poule 
ingedeelde teams. Golfclub Welderen staat bekend als een gemoedelijke en sportieve 
club. Zorg ervoor dat dit beeld niet wordt beschadigd. Tijdens de speeldagen heeft de 
teamcaptain de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van het team tijdens en rond 
de wedstrijden en houdt contact met de teamcaptains van de gastheer/gastvrouw en de 
tegenstander.  

5.2.2. Teamopgaveformulier	
De teamcaptain maakt de teamindeling op de wedstrijddag (al dan niet  i.o.m. de “PRO”) 
en vult daartoe het teamopgaveformulier in (Zie bijlage 1 voor een voorbeeld). Invallers 
zijn toegestaan mits zij een hogere handicap hebben dan degene voor wie wordt 
ingevallen. 
  



 

 8 

5.2.3. Wedstrijdformulier	
Het resultaat van de wedstrijd wordt vastgelegd op het wedstrijdformulier dat door de 
ontvangende teamcaptain wordt bijgehouden. De spelende teamcaptain controleert de 
juiste invulling van het wedstrijdformulier, ondertekent dit en houdt een kopie voor de 
eigen administratie (Zie bijlage 1 t/m 4) voor een voorbeeld). In pnt 5.3.6. wordt verder 
ingegaan op de wedstrijdformulieren m.b.t. de ontvangstdag.  

5.3. Ontvangdag	
5.3.1. Kleding	
Bij de ontvangst en tijdens de wedstrijd is het team gekleed in de teamkleding. Tijdens 
het diner volstaat meestal casual kleding. 

5.3.2. Begeleiding	gasten	
Hoewel alles op onze baan natuurlijk gesneden koek voor je is, geldt dat voor de 
gastteams waarschijnlijk niet. Wijs per team een begeleider aan, loop met je gasten naar 
de driving range, zorg dat de gastteams tijdig de beschikking hebben over voldoende 
emmers met driving range ballen (voorkom onnodige ergernis door gebrek aan losse 
euro’s), start de teams keurig weg, zet 2 forecaddies bij de eerste hole, rij eens door de 
baan om te kijken of alles goed gaat, en vang ze halverwege de ronde op. Kortom, geef 
ze het gevoel dat ze een zeer welkome gast zijn en blijf ook met je gasten eten. 

5.3.3. Gastheer/-vrouw	
Vooral op zondag ben je samen met een andere teamcaptain gastheer/vrouw. Maak 
hiervoor van tevoren afspraken met elkaar over de organisatie van de ontvangstdag. Wie 
in welke ruimte, welke lunch en/of diner, eventueel delen driving range, etc. 

5.3.4. Horeca	
Naast de toestand van de baan (waarop je geen invloed hebt) is het presteren van de 
horeca de doorslaggevende factor voor de tevredenheid van je gasten. Voor de 27 en 36 
holes teams is de lunch cruciaal vanwege de soms korte tijd die het de spelers is gegund 
om te eten. Kies dus niet voor een ingewikkelde lunch die veel voorbereidingstijd vraagt, 
lastig is uit te serveren of veel variëteiten kent. Het is aan te bevelen om één persoon 
aan te wijzen welke de horecamedewerkers strak aanstuurt. 
 
De commissie zal bij de voorbereidingen extra aandacht geven aan de horeca-aspecten 
(zie ook pnt 3.2). 

5.3.5. Kleedkamers/Toiletten	
Wijs een teamleden aan als aanspreekpunt voor het gebruik van de kleedkamers. Laat 
deze nagaan of de kleedkamers voorzien zijn van voldoende handdoeken, shampoo, 
toiletpapier, e.d. 

5.3.6. Wedstrijdformulieren	en	uitslagen	
De teamcaptain is verantwoordelijk voor het invullen van de twee (2) 
wedstrijdformulieren (zie bijlage 1 t/m 4). Maak bij de receptie kopieën op A3-formaat en 
hang die ergens op zodat de spelende teams de wedstrijden kunnen volgen.  
 
Na afloop van de wedstrijd worden de uitslagen door de teamcaptain ingevoerd op de 
website van de NGF. De instructie staat in het NGF-Competitie reglement. De hiervoor 
noodzakelijke inlogcode wordt door de commissie toegestuurd. 
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6. COMMUNICATIE	

6.1. Groepsapp	Teamcaptains	Welderen	
Door de competitiecommissie zal een Whatsapp groep ‘Teamcaptains Welderen’ worden 
opgezet en beheerd. Alle teamcaptains en commissieleden worden in deze Whatsapp 
groep opgenomen .  
 
Het doel van deze groepsapp is vooral om informatie vanuit de competitiecommissie met 
de teamcaptains op een snelle manier te kunnen delen. Daarnaast kan de groepsapp 
worden gebruikt door de teamcaptains om informatie die voor alle of een groot deel van 
de andere teamcaptains van belang is te delen. Voorbeelden zijn uitslagen van 
poulewedstrijden of bijzondere gebeurtenissen die nieuwswaarde hebben.  
 
Zaken of issues die betrekking hebben op uitsluitend het team zelf moeten rechtstreeks 
met de commissie worden gedeeld en niet via de groepsapp. Ook is het niet de bedoeling 
om de groepsapp te gebruiken om zaken of informatie die geen betrekking hebben op de 
competitie te melden.  

6.2. Teamcaptainsoverleg	
Ter voorbereiding op de NGF-competitie kan i.o.m. de teamcaptains door de 
competitiecommissie een bijeenkomst worden georganiseerd. Elke teamcaptain die nog 
informatie of hulp nodig heeft kan bij iedereen van de competitiecommissie terecht. 

6.3. Infobulletins	
De informatie in dit handboek is wellicht niet volledig. Daarom zullen er zo nodig 
infobulletins voor de captains worden uitgegeven met daarin de laatste relevante 
informatie. 

6.4. Website	en	verslagen	
De commissie maakt actief gebruik van de website om informatie met competitiespelers 
en andere clubleden te delen. Voorts wordt informatie voor de gastteams op de website 
gepubliceerd. 
 

6.4.1. Informatie	voor	de	gasten	
• Baaninformatie (koppeling naar de website van golfbaan Welderen) 
• Handicaptabellen  
• Local rules 
• Voorspeelregeling 
• Ontvangstdagen (overzicht met starttijden en captain gegevens) 

6.4.2. Informatie	voor	de	leden	
• Teamindeling 
• Informatie over teesluitingen tgv de NGF-competitie 
• Wedstrijdverslagen 

 



 

 

 
Bijlage 1. Voorbeeld teamregistratieformulier 
 
 

 
  



 

 

Bijlage 2. Voorbeeld wedtrijdformulier 36 holes 
 

 
 
  



 

 

Bijlage 3. Voorbeeld wedstrijdformulier 27 holes 
 

 
 
  



 

 

Bijlage 4. Voorbeeld ingevuld wedstrijdformulier 18 holes 
 

 
 



 

  

 
Bijlage 5. Tijdschema’s 
 

Activiteiten	Welderen	
 

Activiteit Begin  Einde 

Start inschrijving NGF-Competitie 2022 10 augustus 2022 23 september 2022 

Samenstellen selectieteams 
 

n.v.t. 
Samenstellen overige teams 

 
28 oktober 2022 

Indienen aantal teams bij NGF 
 

Uiterlijk 07 november 
2022 

Captainsbijeenkomst 
 

volgt 
  

  ca 05 december 2022 

Opgave NGF: namen van de spelers in de teams 
 

Eind februari/maart 
2023 

Trainings-/Regeldag + opening competitieseizoen* 
 

 11 februari 2023 
(gepland) 

Poulewedstrijden 23 mrt 2023  07 mei 2023  

Afsluitingsbijeenkomst  n.t.b. tijdens ledenweek  
Promotiewedstrijden (eventueel)  16 t/m 21 mei 2023 

*Onder voorbehoud van planning wedstrijdkalender, horeca en/of baanbezetting 

NGF	Competitiedagen	
 
 

 

 
 
 
 

speeldag 1
speeldag 2
speeldag 3
speeldag 4
speeldag 5
speeldag 6
speeldag 7
reservedag
kruis-/ halve finale
finale Landskampioen
promotiewedstrijden

18 maart 7 april

13 april

16 april
23 maart
30 maart

28 april

25 maart
2 april

1 april

NGF COMPETITIEDATA 2023

NAJAARS-
COMPETITIE 

ZONDAG

8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

9 juli23 meizondag 21 mei 21 mei vrijdag 19 mei 19 mei

DAMES EN HEREN 
ZONDAG DAMES DINSDAG DAMES 50+ 

DONDERDAG
HEREN 50+ 

VRIJDAG
HOOFDKLASSE 

ZATERDAG
KORTE BANEN 
COMPETITIE JEUGD ZONDAG

4 april

25 april
18 april

15 april 30 april
23 april

11 april 14 april
21 april6 april

29 april
6 mei

Niet van toepassing

9 mei

2 mei

14 mei

7 mei

Niet van toepassing Niet van 
toepassing

Niet v. toepassing
5 november

18 mei 9 juli19 mei

28 april

7 april

21 april
14 april

Niet van 
toepassing

2 juli

zaterdag 8 julidonderdag 18 mei
12 mei

20 april

donderdag 18 mei

5 mei

Niet van toepassing Niet van toepassing

19 mei
20 mei

22 april

13 mei

5 mei

11 mei 12 mei

Niet van toepassing

19 meiNiet van toepassing 16 mei21 mei

16-mei 18 meizaterdag 20 mei

NAJAARS-
COMPETITIE 
WOENSDAG

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

Niet van 
toepassing

1 november
Niet v. toepassing

4 juni
11 juni
18 juni
25 juni



 

 

 
Bijlage 6. Aanvullende gegevens Welderen 
 
 

Lespakketten	op	locatie	Welderen	
 
 
Pakket     
groepsles van één uur Golfschool Gelderland & Limburg € 50,- 
 Michel …… (zelfstandige PRO) € 65,- 

 
 

Voorspeeltarief/-arrangement	
 
18 holes Voorspeeltarief € 38,50 pp 
18 Holes voorspelen incl. dagschotel € 56,- pp 
18 Holes voorspelen incl. 3-gangen keuze diner € 76,50 pp 

 


