
1- Het sportieve gedeelte van de competitie: 

• We spelen 10 zaterdagen inclusief een finaledag waarbij er om de 14 dagen een 
wedstrijd is 

• De 1e speeldag is op zaterdag 3 november 2018 

• Overige speeldata zijn: 17 nov; 1 dec; 15 dec; 29 dec; 12 jan; 26 jan; 9 feb; 23 feb; 9 mrt 
(finaledag) 

• Afgelaste speeldagen worden niet ingehaald 

• Er spelen 2 spelers van een team, dus 4 spelers/flight 

• Er zal gestart worden om 13:00 uur volgens het ‘shotgun’ systeem 

• Er wordt, mede afhankelijk van ruimte en aantal deelnemende teams, gespeeld over 
maximaal 14 holes 

• We spelen gedurende 10 weken een vorm van Matchplay 
 
2-      Deelnemende teams: 

De deelnemende teams voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Lumumba gaat door bij een minimale deelname van 10 teams 

• Elk team heeft minimaal 2 spelers die lid zijn van Golfvereniging Wouwse Plantage 

• Elk team bestaat uit minimaal 6 spelers 

• Minimale leeftijd om deel te kunnen nemen is 18 jaar 

• We spelen met 75% handicapverrekening, met een maximale EGA handicap van 36 

• Prijzen zijn er te verdienen op: neary, leary, split the fairway en longest drive. 
  

3-      Het culinaire gedeelte: 
Om zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige competitie, daar waar het gaat om de 
culinaire verwennerij, ontvangen de deelnemers per wedstrijddag: 
 

• Bij binnenkomst: koffie/thee met een kleine versnapering 

• Baancatering met een gesponsord hapje en drankje. Te denken valt aan warme 
chocomelk, jägerthee, glühwein, lumumba met hierbij een broodje of kleine snack (we 
zoeken hiervoor nog dagsponsoren) 

• Na terugkomst in het clubhuis ontvangen de spelers een drankje 

• Wanneer iedereen geacclimatiseerd is serveren we een hapje 
  

 
4-      Inschrijving: 

Inschrijven kan d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier via de website. 
Deelname kost €400,00 euro per deelnemend team over te maken op rek nr: NL63 ABNA 
0488068894 o.v.v. teamnaam en Lumumba competitie 


