Golfweek 2021 van 14- 22 augustus
Na de vierdaagse van afgelopen jaar ziet het er naar uit dat we weer een volledig
programma kunnen afwerken. Mede met input vanuit de enquête, is onderstaand
programma samengesteld. De Evenementen Commissie is nog druk bezig om de
diverse wedstrijden te omkleden, dus daarover later meer. Dit jaar zijn ook de gasten
weer welkom. De greenfee voor per gast bedraagt 25 euro. Tevens geldt er voor een
ieder per wedstrijd een bijdrage van 3 euro. De bijdrage voor een eventuele lunch of
diner zal in een later stadium bekend worden gemaakt.
Vanaf maandag 14 juni kunt u zich inschrijven voor de Golfweek 2021. De
belangstelling is doorgaans groot: voorgaande jaren waren er 1200 deelnemers.
Wij hopen ook dit jaar weer veel leden en gasten te mogen verwelkomen op onze
club. Wij streven naar een week waarbij competitie en gezelligheid voor alle leden
toegankelijk is. Het verwerken van de inschrijvingen is een flinke klus. Daarom is
het belangrijk dat u zich op de juiste manier inschrijft.

Introducé inschrijven
Wilt u een gast inschrijven? Dat kan!
•
•
•

Schrijf eerst uzelf in voor de wedstrijd.
Vermeld bij de opmerkingen wie uw gast is.
Klik vervolgens op de blauwe knop “Gast”. Als u het NGF nummer van uw gast
invoert, worden de overige gegevens automatisch ingevuld.

Inschrijven voor een teamwedstrijd
Schrijft u zich in voor een teamwedstrijd (bv Hoogwaeck, JW Henny of de Brasschaat
Wisselprijs), dan is het de bedoeling dat u zich als team inschrijft. Dat doet u als volgt:
•
•
•
•

Log in op www.noordwijksegolfclub.nl
Schrijf eerst uzelf in voor de wedstrijd.
Vermeld bij de opmerkingen wie uw partner is.
Schrijf uw partner in. Als u de lidcode invoert - of in het geval van een gast, het NGFnummer van de gast - dan worden de overige gegevens automatisch ingevuld.

LET OP: het is helaas niet mogelijk om via de app voor een teamwedstrijd in te schrijven.
Dat kan alleen via de website www.noordwijksegolfclub.nl.
Heeft u of uw gast een buggy nodig? Dan kunt u die op de gebruikelijke wijze aanvragen
bij de caddiemaster. Vermeld dit ook bij de inschrijving, dan kan de Wedstrijd- en
Handicap Commissie (WHC) er bij de indeling rekening mee houden.

Tot slot nog dit: ieder lid mag voor elke wedstrijd slechts één gast introduceren.
Overzicht wedstrijden
Zaterdag 14 augustus: Close Clan, gunshot, daarna gezamenlijk eten
De openingswedstrijd is de Close Clan. Hier speel je met een team van 6 spelers,
waarvan minimaal 2 leden en 4 gastspelers of andere leden. De wedstrijdvorm is een
Carrousel, in dit geval een Greensome Strokeplay met een steeds wisselende
teamgenoot. Na elke 3 à 4 holes wissel je van partner. Zo kom je dus met al je
teamgenoten samen te spelen. De beste 2 bruto scores per hole worden bij elkaar
opgeteld en dit leidt tot een resultaat per team.
Zondag 15 augustus: B. Dunn Beker
Om de B. Dunn Beker speel je tegen de par van de baan, met handicap verrekening.
Bij 'tegen par' wordt er volgens de Strokeplay regels gespeeld. Als een speler ‘netto’
(aantal slagen minus de eventueel te ontvangen slagen) een betere score heeft dan de
par van de baan dan schrijft hij een ‘+’ op de kaart. Bij gelijk aan de par van de baan een
‘0’ en bij een slechtere netto score een ‘-‘.
Maandag 16 augustus: Jong-Oud, gunshot, daarna gezamenlijk eten
De Jong-Oud wedstrijd is een Greensome Stableford. Zie hieronder voor nadere
toelichting. Het verschil in leeftijd van de teamleden moet minimaal 20 jaar zijn.
Dinsdag 17 augustus: Helmhorst Wisselbeker
Er wordt een driebal Eclectic Strokeplay gespeeld, non-qualifying. Bij Eclectic worden
gewoon de 18 holes gespeeld waarbij de speler na afloop een keuze maakt uit de beste
twee par 3 holes, de beste vijf par 4 holes en de beste twee par 5 holes. Feitelijk tellen er
dus maar 9 van de gespeelde 18 holes.
Dinsdag 17 augustus: Dinsdagavond Cup
vierbal Stableford, non-qualifying, is een vierstokken wedstrijd over 9 holes. Er wordt
gestart om 17.30 uur met gunshot en daarna gezellig eten.
Woensdag 18 augustus: Ernst Cremers Wisselprijs
Een driebal Strokeplay, qualifying, vernoemd naar de grondlegger van de Noordwijkse
golfbaan.
Woensdag 18 augustus: Fazantenprijs
Dit is een driebal Stableford, qualifying. Deze wedstrijd is voor de hogere handicappers,
inschrijven vanaf handicap 24 t/m 55.

Donderdag 20 augustus: geen wedstrijd
Vrijdag 21 augustus: J.W. Henny Wisselprijs, gunshot, na afloop gezamenlijk eten
Greensome Mixed Stableford, non-qualifying. Hele leuke wedstrijd die snel vol loopt, na
afloop altijd erg gezellig.
Zaterdag 22 augustus: British American
Een driebal Strokeplay, qualifying. Dit is een heel serieuze wedstrijd, want wordt vanaf
de Back Tees gespeeld!
Zondag 23 augustus: Hoogwaeck, gunshot, Wisselprijs, ochtend of middag deelname
Fourball Betterball Stableford, non-Qualifying. De sluitwedstrijd van de golfweek. Ook
hier mogen dames en heren gemixed deelnemen. Er wordt zowel in de ochtend als in de
middag gestart.

