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NGF speelrecht/contributie verzekering 2023 

Wil jij je speelrecht /club-contributie verzekeren?  Dat kan voortaan via NGF verzekeringen. 

We lopen allemaal de kans dat we een lange periode niet kunnen spelen door een blessure of 

ziekte. Via deze NGF verzekering kun je dit risico afdekken. Het verzacht de pijn als golfer 

voor de periode dat je niet kunt spelen.  

Voor twijfelaars kan deze verzekering de doorslag geven om lid te blijven of worden van je 

favoriete golf club. Deze verzekering is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Allianz 

Partners, wereldwijd marktleider in reisverzekeringen en hulpverlening, en zeker in sport, de 

assurantietussenpersoon voor sportbonden. 

Via onderstaande link kun je een calculatie van je mogelijke premieverzekering nabootsen: 

https://premieberekening.ngf.nl 

Rechts onderaan tref je de verzekeringskaart en polisvoorwaarden  

‘’No-trolleys’’ dagen of periodes in het winterseizoen 

We willen u er nu al op attenderen dat ten opzichte van vorige 

winters, bij hele natte baanomstandigheden enkel draagtassen zijn 

toegestaan. Het zijn  de IGM verantwoordelijke en de hoofd-

greenkeeper die beslissen en op de baanstatus publiceren of trolleys 

al dan niet zijn toegestaan. Raadpleeg de baanstatus voordat u zich 

naar de golfbaan begeeft, voorkom een onaangename verrassing. Het 

is vanzelfsprekend dat we de ‘’no-trolley’’ periode zo kort mogelijk 

trachten te houden. We verzoeken overigens om zelfs in trolley 

periodes zoveel mogelijk de draagtas te gebruiken.  

Waarom deze maatregel? 

In een regenvolle en koude periode kunnen de banen niet drogen. Banden geven bij rijp en nat 

weer blijvende schade. Bij rijp breken alle grassprieten die platgedrukt worden af, bij nat weer 

drukken de platte wielen het oppervlaktewater in de grond, waardoor de luchtporiën in de 

grond gevuld worden met water. Hierdoor zal de bodem heel snel verslempen en zal er 

modder ontstaan.  

De toplaag wordt instabiel en het gras zal verdwijnen. De golfers zullen normaliter deze 

modderplek ontwijken en daardoor zal naast de slechte plek een nieuw modderspoor ontstaan.  

https://premieberekening.ngf.nl/
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Tip: penceel golftas  

Dit type golftas is een lichtgewicht en ideaal om 6-8 clubs mee te nemen tijdens de winter.  Ze 

zijn heel makkelijk te dragen op de rug of per hand. In de prijsmarge van 25 € tot 100 € zijn er 

veel ‘’pencil golf bags’’ te vinden. 

Winter baan maatregelen 

• Hole 9 en 10 van de Championship 

course gaan dicht per ingang van 28 

november tot nader bericht. 

• Buggys en handicarts zijn per ingang van 

maandag 28 november 2022 niet meer 

toegelaten tot nader bericht. 

• Hole 4 van de Limburg course is tijdens 

de winter een hele leuke Par 3, zoals 

vorige winter. 

• De winter teebox van hole 11 wordt naar voren verschoven, zodat die sneller en droger 

bereikbaar is bij het verlaten van de 8ste green. 

• De opening in de haag achter green 11 is terug open, gelieve deze doorgang naar tee 

12 te gebruiken. De gehele rechterkant van de voorgreen is afgezet. 

• Gelieve alle fairway en voorgreen plaggen te herstellen op de juiste manier: 

Leg de plag terug en druk deze stevig aan zodat de gras laag makkelijker kan 

herstellen. 

• Gebruik de mat om te chippen bij de practise green (onderaan Dousberg) 

• Gelieve alle pitchmarks op de greens EN voorgreens te repareren. 

• Zorg voor de baan: gebruik alsjeblieft draagtassen in plaats van trolleys. 

• De afgezette voorgreens respecteren:  

✓ Niet met trolley doorgaan  

✓ Afblijven van palen en koorden 

De winter is pas begonnen en de greenkeepers dienen bijna dagelijks doorgeknipte of 

doorgebrande touwen te herstellen. Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden kunnen en 

zullen wij zowel maatregelen als sancties nemen tegen inbreuk op de geldende baanregels. 

Indexatie speelrechten 2023 

De inflatie (meting via de gebruikelijke consumentenprijsindex) zal dit jaar de 10 % ruim 

overstijgen. Loonkosten, onderhoudscontracten en grondstoffen blijven ook bij International 

Golf Maastricht grote kostenposten die flink gestegen zijn.  De ontwikkeling van deze 

consumentenprijzen maakt het noodzakelijk de indexering van onze tarieven te verhogen 

zodat we deze extra kostenstijging kunnen afdekken. Gezien dit alles zal IGM de speelrecht 

vergoeding beperken tot 6,5 %. Energiekosten zijn stijgende, deze verhogingen zijn nog niet 

meegenomen en rekenen we momenteel niet door. 
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Een muts voor winterse dagen … en warme oren 

 

Nieuwe ‘’polytech’’ IGM logo mutsen te verkrijgen in de shop. 

Men kan kiezen voor de groene of grijze variant.  Beide 

kleuren a 24 €.  Een leuk cadeau voor onder de kerstboom, 

toch? 

Wees er snel bij, want op is op. 

 

 

Winter openingstijden clubhuis 
 

Receptie      Keuken   Bar 

Week:       08:00 - 16.00 uur      11:00 – 17:00 uur   10:00 – 18:00 uur 

Weekend: 07:30 – 15.30 uur    11:00 – 17:00 uur  09:00 – 18:00 uur 

De keuken is gesloten op dinsdagen. 

De gehele horeca zal vanaf  25 december tot en met 4 januari gesloten zijn.                           

De receptie blijft wel open: uitgezonderd van 25 december en 1 januari. 

 

Golfers Magazine ‘’afslag op’’ de Maastrichtsche 

In de 9de editie van Golfers Magazine is in de bekende ‘’aflag op’’ rubriek maar liefst 6 

bladzijden gewijd aan de Maastrichtsche. Een grensoverschrijdend golfverhaal over een 

unieke golf accommodatie inclusief een gewaarde verwijzing om ook de Limburg course te 

spelen tijdens ieders bezoek. 

Menig lid zal sterk met de wenkbrauwen fronsen bij de notificatie dat hole 6 en hole 12 van 

de Championship Course wel iets spannender mogen …. Wellicht heeft de auteur op de 6de 

afslag de swing van zijn leven geslagen zonder het te beseffen?  

Via onderstaande link treft u het artikel. Veel leesplezier! 

https://www.internationalgolfmaastricht.com/wp-content/uploads/2022/11/Artikel-Golfers-Magazine.pdf 
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