
                                   Golfclub Wouwse Plantage: 

Ingangsdatum : 1 januari 2020 

A)  Speeltijdenregeling 

Introducés, greenfeespelers en spelers die gebruik maken van de gastvrijheidsregeling zijn van 
harte welkom op de volgende dagen en tijden:  

 

Introducé (+ lid) Greenfee / Hospitality 

 Maandag  Niet tussen 12:00u en 13:30u  Niet tussen 12:00u en 13:30u 

 Dinsdag  Na 13:30u  Na 13:30u 

 Woensdag  Niet tussen 12:00u en 13:30u  Niet tussen 12:00u en 13:30u 

 Donderdag  Na 13:30u  Na 13:30u 

 Vrijdag  Na 13:30u  Na 13:30u 

 Zaterdag  Niet tussen 12:00u en 14:00u  Na 14:00u 

 Zondag  Niet tussen 12:00u en 14:00u  Na 14:00u 

 

 
B) Teereserveringen 
 
* *  Een teereservering, voor groepen vanaf 12 personen of meer, kan aangevraagd worden 

bij de accountmanager. 
 
**  Leden met gasten in groepsverband vanaf 12 personen of meer kunnen een afslagtijd 

aanvragen bij de accountmanager. 
  
*** Per deelnemer bedragen de reserveringskosten €5,00 p.p., deze dient vooraf te worden 

voldoen en geldt tevens als bevestiging van de reservering. 
 
 
  
C) Leden 

** Leden dienen vooraf in de Egolf/Teetime module kenbaar te maken dat men een 9 holes 

of 18 holes ronde gaat lopen. Het inschrijven voor een starttijd op de dag zelf kan op elk 

moment van de dag. Voor de zes daaropvolgende dagen, kan men 2 (twee) starttijden 

reserveren. (vanaf 12:00 uur). 

 Het inschrijven kan:  

• Via de electronische weg    

• Via de computer in de hal van het clubhuis 

 



** Leden spelend met introducés kunnen 14 dagen van tevoren bij de caddiemaster een 

afslagtijd laten vastleggen.  

** Introducés dienen in het bezit te zijn van een NGF Golfvaardigheidsbewijs. 

** Het introductie tarief vindt u terug in het document Tarieven Dagcontributie. 

** Een Flight (zowel 2, 3 als 4 bal) is toegestaan indien de gezamenlijke playing handicap 

niet hoger is dan 108. 

** Een lid van GWP mag per keer maximaal drie introducés uitnodigen.  

** Op jaarbasis mag een introducé maximaal vijf keer uitgenodigd worden en hij/zij speelt 

dan op basis van het introductie tarief, daarna speelt men voor het normale 

greenfeetarief. 

 

D)  Floating Membership. 

** Floating Membership sponsoren kunnen 60 dagen van tevoren zelf of via de 

caddiemaster een starttijd vastleggen. De speler die gebruik maakt van de Floating 

Membership dient een geldig NGF Golfvaardigheidsbewijs te bezitten.   

** De gebruiker van de Floating Membership moet zich voor zijn/haar starttijd melden bij de 

caddiemaster, die hem/haar zal registreren in de sponsoren map en een Floating 

Member label zal verstrekken. 

 

E)  Corporate member. 

** Corporate members kunnen 45 dagen van tevoren via de caddiemaster een starttijd laten 

vastleggen. Hun gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig NGF 

Golfvaardigheidsbewijs. 

** De introducé van de Corporate member moet zich voor zijn/haar starttijd melden bij de 

caddiemaster. 

** De caddiemaster zal dit registreren in de sponsoren map en een greenfeekaart 

verstrekken. 

 

F)  Gastvrijheidsregeling 

** Spelers die gebruik willen maken van de gastvrijheidsregeling kunnen maximaal 14 
dagen voor de geplande speeldatum een starttijd aanvragen bij de caddiemaster. Dit is 
mogelijk op de dagen en tijden die vermeld staan onder punt A. 

** Het gaat om de volgende verenigingen: 



Vereniging Telefoonnummer  Website 
 
Domburgsche Golfclub 

 
0118-586106 

 
www.domburgschegolfclub.nl 

Golf & Countryclub Geijsteren 0478-531809 www.golfclubgeijsteren.nl  

Golfclub Cromstrijen 0186-654455 www.golfclubcromstrijen.nl 

Oosterhoutse Golfclub 0162-421210 www.ogcgolf.nl 

Lochemse Golf & Countryclub 0573-250187     www.lochemsegolfclub.nl 

Golfclub De Hoge Kleij   033-4616944 www.hogekleij.nl 

Golfclub Grevelingenhout     0111-482650  www.grevelingenhout.nl 

Golf & Country Club Lauswolt 0512-383590 www.golfclublauswolt.nl 

De Zuid-Limburgse G&C Club ''Wittem'' 043-4551254 www.zlgolf.nl 

De Gelpenberg 
Kosaido International Golfclub 

0591-371929 

+49-21047706 

www.dgcdegelpenberg.nl 

www.kosaido.de 

 
** Het gereduceerde 18 holes hospitalitytarief voor Golf Wouwse Plantage vindt u in de 

Tarieven Dagcontributie. 

 
G)  Greenfeespeler. 

** Greenfeespelers die zelfstandig willen komen spelen op GWP dienen te allen tijde te 
informeren bij de caddiemaster naar de speelmogelijkheden en kunnen maximaal 14 
dagen van tevoren bij de caddiemaster een afslagtijd vastleggen. 

 
**  Greenfeespelers dienen in bezit te zijn van een geldig Golfvaardigheidsbewijs. 

** Greenfeespelers kunnen in één Flight spelen (zowel 2, 3 als 4 bal) indien de 
gezamenlijke playing handicap niet hoger is dan 108. 

** Het greenfee tarief vindt u terug in het document Tarieven Dagcontributie. 
 
 

H)  Registratie kaarthouders. 

** Registratiekaarthouders hebben dezelfde status als een greenfeespeler. Indien zij op 
GWP willen spelen dienen zij te allen tijde te informeren bij de caddiemaster naar de 
speelmogelijkheden en kunnen maximaal 14 dagen van tevoren bij de caddiemaster een 
afslagtijd vastleggen. 

 
** Registratiekaarthouders dienen in het bezit te zijn van een geldig NGF 

Golfvaardigheidsbewijs of Baanpermissie van een GWP-teaching-professional. 
 
** Registratiekaarthouders van GWP ontvangen jaarlijks een 18 holes greenfee voucher 

van GWP. 
 
** Registratiekaarthouders kunnen geen rechten ontlenen als zijnde een lid van een 

Golfclub, zoals registratiekaarthouders van golfverenigingen die gebruik willen maken 
van de gastvrijheidsregelingen. 

  

http://www.domburgschegolfclub.nl/
http://www.golfclubgeijsteren.nl/
http://www.golfclubcromstrijen.nl/
http://www.ogcgolf.nl/
http://www.lochemsegolfclub.nl/
http://www.hogekleij.nl/
http://www.grevelingenhout.nl/
http://www.golfclublauswolt.nl/
http://www.zlgolf.nl/


I)  NGF/PGA-professional. 
 
** Professionals die niet aan GWP verbonden zijn kunnen, alleen op maandagen, tweemaal 

op jaarbasis greenfeevrij spelen, Zij dienen van tevoren te informeren naar de 

speelmogelijkheden en voor het spelen zich aan te melden bij de caddiemaster. 

** Professionals, niet lid van de NGF, vallen niet onder deze regeling en spelen op basis 

van het greenfeetarief. 


