
Aanrijdroute
Golfclub ‘t Zelle
Varsselseweg 45
7255 NR Hengelo (GLD) 
gemeente Bronckhorst

Golfcomplex ’t Zelle beslaat ruim 90 hectare van het 360 hectare 
tellende Landgoed Zelle. De eerste 9 holes van de wedstrijdbaan 
en een korte Par3 baan (6 holes) zijn aangelegd in de periode 1992-
1994 en in de periode 2004-2005 is de wedstrijdbaan uitgebreid 
naar 18 holes en de Par3 baan naar een volwaardige 9 holes Short-
golf baan.
Golfbaan ’t Zelle mag met recht één van de mooiste banen in Neder-
land genoemd worden en kent vele natuurlijke hindernissen, die het 
golfspel voor elke handicap-categorie uitdagend maken. Met een 
totale oppervlakte van maar liefst 92 hectare is het golfcomplex een 
groene oase van rust in de Achterhoek.
De eerste 9 holes van de wedstrijdbaan zijn aangelegd in de periode 
1992-1994 en in de periode 2004-2005 vond de uitbreiding naar 27 
holes plaats, waarvan 9 holes een volwaardige Par3 Shortgolf baan 
vormen. De hoge waardering op Leading Courses geeft al aan, dat 
gasten een ronde golf op ’t Zelle buitengewoon waarderen. Niet 
alleen vanwege de kwaliteit van de baan, maar ook vanwege de 
gastvrijheid van medewerkers en vrijwilligers.
Het bestuur van de golfclub hecht een groot belang aan de biodiver-
siteit op het golfcomplex en heet de NGA-leden van harte welkom 
bij de jaarlijkse greenkeeperswedstrijd, om ’t Zelle ook in de praktijk 
te ervaren.

VOORWAARDE DEELNAME WEDSTRIJD
Wil je strijden om de NGA-wisselbeker, dan moet je minimaal een 

handicap van 0 tot 24 hebben. De tweede en derde categorie be-
staan respectievelijk uit handicap 24 tot en met 36 en 36 tot en met 
54, waarin gestreden zal worden om andere prachtige door diver-
se sponsoren aangeboden prijzen. De wedstrijdvorm is individueel 
Stableford. Bij categorie 1 en 2 spelen de heren vanaf de gele tee en 
de dames vanaf de rode tee. Bij categorie 3 wordt er gespeeld vanaf 
de rode tee.
Ter afsluiting van de dag is er de gelegenheid om na te genieten 
met een informeel diner. Hiervan bedragen de kosten € 17,50 p.p. 
inclusief Hollands drankenpakket t/m 21.00 uur. Buitenlands gede-
stilleerd (sterke drank) is voor eigen rekening.

UITNODIGING
30e NATIONALE GREENKEEPERSWEDSTRIJD

MAANDAG 3 OKTOBER 2022

PROGRAMMA
10.30 uur  Ontvangst deelnemers
11.30 uur Welkomstwoord voorzitter
12.00 uur  Aanvang wedstrijd (shotgunstart over 18 

holes)  
14.00 uur  Aanvang clinic 
17.00 uur Borreluurtje
18.00 uur Prijsuitreiking
18.45 uur Diner

online
inschrijven

Inschrijving sluit op 25 september 2022. Afzeggingen ontvan-
gen wij uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd – 030-2426370. 
Bij niet tijdig afmelden volgt uitsluiting volgende wedstrijd.

Heb je vragen over deze uitnodiging, de wedstrijd, het diner 
en/of aanmelding, dan kun je contact opnemen met de NGA 
via info@ngagolf.nl of 030-2426370.

Overnachtingopties

https://ngagolf.nl/inschrijven-30e-nationale-greenkeeperswedstrijd/
https://ngagolf.nl/inschrijven-30e-nationale-greenkeeperswedstrijd/
mailto:info@ngagolf.nl
https://www.gczelle.nl/onze-aanbevelingen

