
 
 

Informatie competitie coördinatoren Jeugd 
U speelt in de NGF competitie in de poule bij Golfbaan Delfland. 
Wij heten u van harte welkom op onze golfbaan. 

Voorspelen 
Wij stellen spelers van bezoekende clubs in de gelegenheid om in de week voorafgaand aan de 
competitiewedstrijden op een dag in de week (incl. weekend) een oefenronde te spelen.  

De competitiespelers kunnen voorspelen tegen een gereduceerd greenfee tarief van € 10,- p.p. op 
basis van 3 of 4 kinderen in een flight of met 2 betalende volwassenen in een flight. U kunt echter 
uitsluitend voorspelen na 15:00 uur. U kunt een starttijd reserveren maximaal 7 dagen van te voren. 
Wilt u hier gebruik van maken, neem contact op met de Caddiemaster op het nummer 015-3807911 
(optie 1). 

Op de dag zelf 
Het clubhuis en kleedkamers zijn geopend om 07:45 uur. Bij aankomst wordt u koffie of thee 
aangeboden. Het is bij ons gebruikelijk dat, op basis van wederkerigheid, de lunch voor rekening van 
het gastteam zal zijn. Mochten er uwerzijds hiertegen bezwaren bestaan, dan kunt u contact 
opnemen met de captain van het betreffende gastteam.  

Indien de begeleider van het team wenst te spelen, dan is dat mogelijk in de buffer achter de laatste 

flight aan (op basis van beschikbaarheid en wederkerigheid). Wilt u hier gebruik van maken, neem 

contact op met de Caddiemaster op het nummer 015-3807911 (optie 1). U kunt dit uiterlijk twee 

dagen van te voren aangeven bij de caddiemaster. Heeft een begeleider dit niet gedaan, dan is er 

geen mogelijkheid tot spelen. 

Aan de linkerzijde van de driving range zullen gratis ballen verkrijgbaar zijn voor de jeugdspelers.  
Er zullen kratten met ballen op de driving range worden klaargezet. 

Mocht u nog vragen hebben, stuur een mail naar Golfacademy@delflandgolf.nl 

  

mailto:Golfacademy@delflandgolf.nl


 
 

Startlijst zondag 5 juni 

Starttijd Teams Tee 

8:32 Capelle a/d IJssel 2 – Veldzijde 2 rood/geel 

8:39 Capelle a/d IJssel 2 – Veldzijde 2 rood/geel 

8:46 Capelle a/d IJssel 2 – Veldzijde 2 rood/geel 

8:53 Capelle a/d IJssel 2 – Veldzijde 2 rood/geel 

9:00 Buffer rood/geel 

9:07 De Strijensche 1 – Albatross 2 rood/geel 

9:14 De Strijensche 1 – Albatross 2 rood/geel 

9:21 De Strijensche 1 – Albatross 2 rood/geel 

9:28 De Strijensche 1 – Albatross 2 rood/geel 

9:35 Buffer rood/geel 

 

 

 

Startlijst zondag 12 juni 

Starttijd Teams Tee 

8:32 Westerpark 1 – Zaanse 1 rood/geel 

8:39 Westerpark 1 – Zaanse 1 rood/geel 

8:46 Westerpark 1 – Zaanse 1 rood/geel 

8:53 Westerpark 1 – Zaanse 1 rood/geel 

9:00 Buffer rood/geel 

9:07 Liemeer 1 – Oude Maas 1 rood/geel 

9:14 Liemeer 1 – Oude Maas 1 rood/geel 

9:21 Liemeer 1 – Oude Maas 1 rood/geel 

9:28 Liemeer 1 – Oude Maas 1 rood/geel 

9:35 Buffer rood/geel 

9:42 Albatross 1 – IJsselweide 1 rood/geel 

9:49 Albatross 1 – IJsselweide 1 rood/geel 

9:56 Albatross 1 – IJsselweide 1 rood/geel 

10:03 Albatross 1 – IJsselweide 1 rood/geel 

10:10 Buffer rood/geel 

10:17 Rijswijkse 2 – Liemeer 2 rood/geel 

10:24 Rijswijkse 2 – Liemeer 2 rood/geel 

10:31 Rijswijkse 2 – Liemeer 2 rood/geel 

10:38 Rijswijkse 2 – Liemeer 2 rood/geel 

10:45 Buffer rood/geel 

 

 


