
De NGF-competitie 2022 is weer achter de rug voor de zondag- en dinsdag teams en de senioren 

teams op donderdag en vrijdag. De jeugd gaat nog spelen. 

De volgende teams zijn kampioen geworden: 

• Heren 1 zondag in de 27 holes competitie  promotie naar de 2de klasse 

• Dames Senioren 1 in de 18 holes competitie op donderdag blijven in de hoofdklasse 

• Dames Senioren 2 in de 18 holes competitie op donderdag promotie naar de hoofdklasse 

• Heren Senioren 1 in 27 holes competitie op vrijdag promotie naar de 1ste klasse 

• Heren Senioren 3 in 27 holes competitie op vrijdag promotie naar de 3ste klasse 

Al deze teams nogmaals gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap! 

De resultaten van de overige teams: 

• Dames 1 zondag in de 27 holes competitie  degradatie naar de 3de klasse 

• Dames 2 zondag in de 27 holes competitie  degradatie naar de 3de klasse 

• Dames 1 dinsdag in de 27 holes competitie  degradatie naar de 1ste klasse 

• Dames 2 dinsdag in de 27 holes competitie  degradatie naar de 3de klasse 

• Dames 3 dinsdag in de 27 holes competitie  degradatie naar de 3de klasse 

• Dames Senioren 1 in de 27 holes competitie blijven in de 2de klasse 

• Heren Senioren 2 in 27 holes competitie op vrijdag degradatie naar de 3de klasse 

• Heren Senioren 4 in 27 holes competitie op vrijdag blijven in de 4de klasse 

• Heren Senioren 5 in 27 holes competitie op vrijdag blijven in de 4de klasse 

• Heren Senioren 1 in 18 holes competitie op vrijdag blijven in de 1ste klasse 

• Heren Senioren 2 in 18 holes competitie op vrijdag blijven in de 1ste klasse 

De CoCo denkt dat we terug kunnen kijken op een geslaagde competitie. De baan lag er goed bij. Met 

uitzondering van de greens. Maar dat gold niet alleen voor De Batouwe. Er zijn veel verenigingen die 

last hadden van dollar-spot op de greens. En spelen op Broekpolder was een drama. Die baan ligt 

compleet overhoop. Broekpolder had eigenlijk niet mee moeten doen. 

Langs deze weg danken wij de horeca voor het verzorgen van de ontvangst van alle 64 teams met 

384 deelnemers, voor de lunches en de diners. Dit jaar was dat uitstekend verzorgd. En dat onder 

best wel lastige omstandigheden wat personeel betreft. Chapeau! 

Ook de shop danken wij voor hun inbreng en deze zakjes, met vouchers, tee’s en muntjes etc. 

Wij kijken nu alweer uit naar de competitie in 2023! 

 

Namens de CoCo 

Otto van ’t Hof - voorzitter 

 

 

 

 

 



 


