Competitiespelen voor beginners, samengevat
(geldt niet voor de Najaars- en jeugdcompetitie)
Als je komend seizoen voor het eerst competitie speelt of overweegt dat te doen, is dit bericht
voor jou bedoeld. Hiermee willen we in het kort duidelijkheid geven over wat competitiespelen
met zich brengt. Als je na het lezen nog vragen hebt, stel die dan gerust aan de TC
(competitie@rozenstein.nl) of vraag het aan je captain.
1. Je wordt door de TC ingedeeld in een team van minimaal 6 spelers, waarvan er op een
competitiedag steeds 6 spelen. Bij de indeling wordt zoveel als mogelijk rekening
gehouden met jouw voorkeur.
2. Je kunt inschrijven voor het per competitiedag spelen van 36, 27 of 18 holes. Daarnaast
zijn er meerdere (vaste) dagen waarop kan worden gespeeld: dames spelen op
zondag, dinsdag of donderdag en heren spelen op zondag of vrijdag. Voor de
donderdag en vrijdag geldt een minimum leeftijd van 50 jaar.
3. Aan ieder team wordt ter voorbereiding op de competitie een aantal trainingen
beschikbaar gesteld. Dat is niet alleen heel leuk en goed voor je spel maar ook goed
voor de teambuilding.
4. Er zijn 5 vaste competitiedagen in en rond april (en mogelijk daarna promotie- of
finalewedstrijden). De NGF bepaalt op welke dagen, welk niveau en op welke banen er
wordt gespeeld. In de meeste gevallen wordt je ingedeeld in een poule met 5 teams en
speel je 4 keer ‘uit’ en ontvang je een keer ‘thuis’.
5. De wedstrijdvorm is steeds matchplay zonder HCP verrekening. Je speelt een ronde
four- of greensome met een teamgenoot en een ronde singles.
6. In de meeste gevallen sluiten de teams een competitiedag af met een diner op de
gastclub. Vaak wordt van je verwacht dat je daar gewassen en netjes gekleed aan
deelneemt.
7. Aan iedere competitiespeler wordt door Rozenstein een competitiebijdrage in rekening
gebracht.
8. De eventuele kosten van voorspelen, koffie, lunch, borrel en eten moet je zelf betalen.
Vaak treffen de captains onderling een regeling waarbij wordt afgesproken dat tegen
een gereduceerd tarief kan worden voorgespeeld, dat ieder team op hun homecourse
de ontvangst, lunch en borrelhappen voor alle deelnemende teams betaalt en dat een
betaalbaar menu zal worden aangeboden.
9. Voor meer informatie kijk je op onze website: competitie 2020.
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