
 
Nunspeet, 27 april 2017 
 
 
Betreft: Uitnodiging tot deelname aan de Tiger Competitie 2017 
  
 
Beste golfer /golfster, 
 
Hierbij willen wij jou van harte uitnodigen om deel te nemen aan de Tiger Competitie 2017.  
De Tigercompetitie is een strokeplay wedstrijd van de backtees (heren vanaf wit en dames 
vanaf blauw) voor leden van De Nunspeetse met een maximale handicap van 16,0. Het zijn 
prestatieve wedstrijden maar de gezelligheid is ook een belangrijk onderdeel.  
 
Alle kenmerken & voorwaarden tot deelname aan de Tigercompetitie 2017 vind je terug op bijlage 1 bij deze uitnodiging. 
 
Het basisidee van deze competitie is om het golfen op De Nunspeetse naar een hoger niveau te tillen, het (meer) oefenen van het spelen van de backtees (conform competitie 
standaard- en reserveklasse 36 holes) en het verenigingsleven nog mooier en leuker te 
maken. Vanzelfsprekend is er na afloop voldoende mogelijkheid om nog een hapje & drankje te nuttigen: tijdens de TC sluit de keuken ca. 45 min na zonsondergang!. 
 
De organisatie van de TC is dit jaar in handen van Jan van de Craats, Ronald Gorel, Ivo 
Lancee en Wybe Jan Nauta. 
 
In verband met de organisatie van de TC 2017 verzoeken wij je bijgaand 
inschrijfformulier (bijlage 1) in te vullen en uiterlijk 14 mei a.s. te retourneren aan Jan 
via het emailadres j.vdcraats@chello.nl of Ronald (ronald.gorel@planet.nl). 
 Indien je vragen hebt over de TC neem dan even contact op met één van ons. 
 
Long drives and short putts, met hartelijke groet, 
 
 
Jan van de Craats Ronald Gorel  Ivo Lancee  Wybe Jan Nauta 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



 
Kenmerken & voorwaarden tot deelname aan de Tiger competitie 2017 zijn: 
  Periode: alle dinsdagavonden van 23 mei t/m 8 augustus (12 stuks totaal). 

  Teetimes: mei & augustus: 16.00-17.00 en in juni & juli: 16.30-17.30. 
  Flights: maximaal 8 flights TC; zie Proware (weekend voorafgaand aan speeldag). 
  Beschikbaarheid: tenminste deelnemen aan 5 dinsdagavonden. 
  Doelgroep: lage handicappers (maximale hcp 16,0) . 
  Spelvorm: strokeplay (backtees); i.v.m. tijd maximale score is dubbel Par (+1) => 
anders oppakken bal. 
  Cut-systeem: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen & beschikbaarheid.   Flight-indeling: 23 mei o.b.v. handicaps en slotavond 8 augustus o.b.v. ranking TC.   BINGO: De overige avonden vindt indeling plaats middels loting.   Winnaar: de speler met de laagste bruto score over zijn/haar beste 5 wedstrijden (dus in geval van meer dan 5 gespeelde wedstrijden: wegstrepen van slechtste scores!). 
  In het geval spelers in de eindklassement gelijk eindigen,dan wint degene met de 
laagste bruto-score(s). 
  Prijzen: dag klassement: 2x bruto & 2x netto, longest & neary. 
  Prijzen: eindklassement: nummers 1 t/m 5, de meeste birdies en de laagste bruto 
score per lus. De winnaar van de TC komt op het TC-schild te staan in het clubhuis. 
  Uitslagen: Proware & uitslagenmatrix TC op de website van De Nunspeetse   De TC wordt afgerond met feestelijke slotavond. 
  Inschrijven: via bijgaand inschrijfformulier (“vaste groep”) en Proware (incidenteel). 
  Inschrijfgeld: slechts eenmalig € 35,=  & te voldoen bij 1e wedstrijddeelname en € 5,= 
in geval van incidentele deelname. 
  Incidentele inschrijving vindt plaats via Proware (sluiting 10 dagen voor de 
wedstrijddatum). 
  Het wedstrijdreglement (versie 2017) van De Nunspeetse is van toepassing.   In situaties waarin de Kenmerken & voorwaarden tot deelname aan de Tigercompetitie niet in voorziet, beslist de organisatie van de Tigercompetitie. 

 
  
 
  



Bijlage 1: Inschrijfformulier TC 2017 
  
1. Ondergetekende wil graag deelnemen aan de TC 2016 en is minimaal vijf 
dinsdagavonden in de periode van 23 mei tot en met 8 augustus beschikbaar.  
 
2. Ondergetekende is op de onderstaande speeldata beschikbaar: 
 
- dinsdag  23 mei 16.00 - 17.00 JA / NEE 
- dinsdag  30 mei 16.00 - 17.00 JA / NEE 
- dinsdag    6 juni 16.30 - 17.30 JA / NEE - dinsdag  13 juni 16.30 - 17.30 JA / NEE  
- dinsdag  20 juni 16.30 - 17.30 JA / NEE 
- dinsdag  27 juni 16.30 - 17.30 JA / NEE 
- dinsdag    4 juli 16.30 - 17.30 JA / NEE 
- dinsdag  11 juli 16.30 - 17.30 JA / NEE 
- dinsdag  18 juli 16.30 - 17.30 JA / NEE  - dinsdag  25 juli 16.30 - 17.30 JA / NEE 
- dinsdag    1 aug 16.00 - 17.00 JA / NEE 
- dinsdag    8 aug 16.00 - 17.00 JA / NEE  
 
 Datum:   
 
 
 
Naam:    
 
 
 
Telefoonnummer:    
 
 Email:   
 
 
 
Lidcode:    
 
 
 
Exacte handicap:    
 
 
Handtekening:   
 
 
 
 
Overhandig dit formulier s.v.p. persoonlijk aan Jan of Ronald of mail het ingevulde 
formulier aan:  j.vdcraats@chello.nl of ronald.gorel@planet.nl  


