
Informatie deelnemers NJO 2019 
 
Een oefenronde kan geboekt worden via de caddiemaster: 0252-373763. Er zijn twee mogelijkheden: 

- Maandag om 08.00 uur (shotgun start van holes 1-18). De baan moet om 12.30 leeg zijn ivm de 
trickshow van Mark Reynolds. 

- Maandag om 14.00 uur in de vrijgevallen holes van de AM-AM. 
 
Indeling ronde 1, aanmelden en scorekaart 
- Voor ronde 1 zal zo veel mogelijk rekening gehouden worden met wensen tav de indeling.  
- Ronde 2 en 3 worden op resultaat ingedeeld. 
- De definitieve indeling voor ronde 1 zal uiterlijk zondagmiddag gepubliceerd worden.  
- Per ronde krijg je een sms-je met je starttijd. 
- Melden voor ronde 1 uiterlijk een uur voor je starttijd bij de wedstrijdtafel boven in het clubhuis. Deze 

is vanaf een uur voor de eerste starttijd bezet. Woensdag en donderdag ontvang je je kaart op de 
eerste afslag. Maar meld je ook dan svp tijdig bij de starter, bij voorkeur 10 minuten voor je starttijd! 

 
Catering spelers (tijden onder voorbehoud) 
06.30-13.00 uur ontbijt/lunch buffet 
Vanaf 12.00 uur warme lunch / diner mogelijk  
 
Programma naast het toernooi 
Maandag 12.45 uur: trickshow Mark Reynolds 
Dinsdag na laatste putt op 18: neartest to the hole (waarschijnlijk naar de green van hole 9). 

Woensdag na laatste putt op 18:  fastest hole. Ga alvast op zoek naar een "snel" team 😊 
 
Het NJO is DE 54 holes wedstrijd voor jeugd, op een uitdagende baan, binnen een combinatie van topgolf 
en gezelligheid. Een paar serieuze opmerkingen horen daar ook bij (lees dit svp goed): 
• Roken: in de baan is het heel erg droog. Er is een algemeen rookverbod, niet alleen in de baan, maar op 

het gehele terrein. Roken mag alleen in de hoofdgebouwen, op het pleintje voor het clubhuis en op het 
terras. Overtreding van het rookverbod zal helaas een diskwalificatie tot gevolg hebben. 

• Driving range: is nog steeds te kort! Niet over het hek slaan want er kunnen spelers op de fairway van 
hole 2 lopen. Hier wordt op gecontroleerd en een overtreding heeft vervelende gevolgen (DQ). 

• Ouders en begeleiders zijn van harte welkom! Komt er iemand met je mee? Attendeer hen er svp op 
dat ze 50 meter afstand moeten houden van de spelers. Anders zouden we kunnen denken dat ze 
advies geven en daar kan jij eventueel twee strafslagen voor krijgen. Dat is het laatste wat we willen! Er 
zijn altijd nog spotters en recorders nodig, dus daar kunnen ze zich eventueel voor aanmelden: 
https://www.noordwijksegolfclub.nl/njo-aanmelding-vrijwilliger/ 

• Catering voor ouders en begeleiders: er komt een speciale kaart voor de toernooidagen.  
 
Heb je vragen of opmerkingen stuur dan een mailtje naar deelnemersnjo@gmail.com. 
 
De NJO commissie verheugd zich er op je volgende week te zien! 

 
Ivo ’t Hooft 
Ingeborg Slikker aka Pluis 
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