
Spelregels voor de 55 +XL competitie 2023 over 9 holes  

Championship Course. 

 

1. Inschrijving voor de 55+XL wedstrijden via de website van 

Golfbaan Delfland. Vanaf één maand voor aanvang van de 

wedstrijd kunt u zich aanmelden. 

2. Aanmelding in Brasserie Delfland aan de wedstrijdtafel op de dag 

van de wedstrijd. We zijn vanaf 08.30 uur aanwezig. Dit geldt ook 

voor rondenkaarthouders. Aanmelding zonder inschrijving 

vooraf is niet mogelijk.  

3. Kosten voor deelname bedragen € 25,00 per wedstrijd, contant te 

voldoen. Rondenkaarthouders betalen € 3,50 contant. 

4. Aanwezigheid: uiterlijk 10 minuten voor aanvang van uw starttijd 

aanwezig zijn op de afslagplaats! 

5. Na afloop van de wedstrijd (rond 12.30 uur) worden de prijzen en 

birdies uitgereikt, zo mogelijk op het terras van Brasserie Delfland. 

Een HOLE-IN-ONE is voor u verzekerd, inclusief champagne en de 

beroemde auto. 

6. Iedere speler moet minimaal 6 scorekaarten inleveren om in 

aanmerking te komen voor de topprijzen en de wisseltrofee van de 

eindwedstrijd ‘’La Grande Finale”.  De beste score over alle 

wedstrijden wordt in de berekening opgenomen 

7. Voor de uitslagen van de 55+ XL wedstrijden zie: 

www.delflandgolf.nl/golfen/wedstrijden.  De winnaars worden bij de 

laatste wedstrijd “La Grande Finale” op 23 oktober bekend 

gemaakt.  
 

8. U bent zelf verantwoordelijk voor de handicapregistratie. Hiervoor 

kunt u na afloop van de wedstrijd de scorekaart opvragen. 

9. Alle wedstrijden zullen worden gespeeld volgens de meest recente 

golfregels van 2023. 

10. Geef altijd voorrang aan de greenkeepers.    

11. Speel het golfspel met respect voor de baan en uw medespeler(s) 

en neem uw beste golfhumeur mee.  
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           WEDSTRIJD AGENDA 55+XL 2023 

                           

 

1  3 april  Qualifying wedstrijd   

2  17 april  Regenboog wedstrijd   

3  1 mei  Qualifying wedstrijd   

4  15 mei  Best Ball wedstrijd   

5  5 juni  Qualifying wedstrijd   

6  19 juni  5 stokken wedstrijd   

7  3 juli  Qualifying wedstrijd   

8  17 juli  Texas Scramble wedstrijd  

9  31 juli  Qualifying wedstrijd   

10  14 augustus Svensk överraskningstävling  

11  28 augustus Qualifying wedstrijd   

12  11 september 4 stokken wedstrijd 

13  25 september Qualifying wedstrijd   

14  9 oktober Qualifying wedstrijd   

15  23 oktober La Grande Finale   

 

 

Team 55+XL van Golfbaan Delfland wenst u veel golfplezier in 2023 

           

   Theo,  Ben & Carla      

           

  voor info:  55plus@delflandgolf.nl     

           

 


