Reglement voor deelname aan de NGF competitie 2022
1. Deelname NGF competitie
De voorwaarden en het competitie reglement van de NGF zijn van toepassing. Als aanvulling hierop gelden de
onderstaande 4 voorwaarden van de Golfclub Spaarnwoude;
A. Lidmaatschap Golfclub Spaarnwoude:
A-lid zijn, met een geregistreerde handicap en met Homecourse Spaarnwoude, per 1 oktober in het jaar
voorafgaand aan de competitie. Voor nieuwe leden kan door de TeCo hiervan worden afgeweken.
B. Leeftijd
Dames en Heren: minimum leeftijd van 21 jaar.
Dames en Heren Senioren: op 1 januari van het betreffende jaar: 50 jaar of ouder.
Vanaf 60 jaar wordt inschrijving voor de Seniorencompetitie geadviseerd.
C. Handicap
Op het moment van inschrijven een maximum handicap van:
Dames:
max. 18,0
Heren:
max. 14,0
Dames Senioren:
max. 20,0
Heren Senioren:
max. 20,0
D. Overig:
Minimaal 7 deelnames (Q kaarten) 18 holes door golfclub georganiseerde wedstrijden in de periode van 1
april tot sluitingsdatum inschrijving NGF competitie.
Deelname (Q kaart) aan een 9 holes door de golfclub georganiseerde wedstrijden telt als ½ wedstijd.
En hierbij telt deelname aan het Strokeplay club kampioenschap als 2 wedstrijden, ook deelname aan het
Matchplay club kampioenschap, en ook deelname aan de Senioren Kampioenschappen als 2 wedstrijden.
De TeCo kan op deze voorwaarden een uitzondering maken, bijvoorbeeld in de situatie van blessure/ziekte,
of voor een nieuw lid van de Golfclub.

2. Inschrijven voor deelname aan de competitie
Een speler dient zich in te schrijven via de website. In EGolf4You zullen hiervoor in augustus ‘wedstrijden’
worden aangemaakt. Een speler kan zich voor 1 competitie inschrijven. Door inschrijving geeft de speler aan
voor welke NGF Wedstrijddag en NGF Afdeling hij/zij de voorkeur heeft voor deelname . Ook kan de speler
een voorkeur voor een team aangeven. Dit biedt geen garantie dat de aangegeven voorkeuren gerealiseerd
worden. Dit is afhankelijk van de overige voorwaarden en omstandigheden (profiel, budget, totaal aantal
inschrijvingen, hcp, etc).
Inschrijving voor de NGF competitie betekent dat de speler/speelster alle wedstrijddagen beschikbaar dient
te zijn. Onder wedstrijddagen vallen speeldagen, gastheer-/vrouwdagen, reservedagen en eventuele
promotiedagen.
Inschrijving als reserve is mogelijk indien de speler niet beschikbaar is op alle wedstrijddagen. Dit dient
aangegeven worden bij de inschrijving.
Uitzonderingen zullen te allen tijde met de Teamcommissie (TeCo) worden overlegd (evt. in overleg met de
Captain).
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Een speler dient bereidt te zijn in te vallen in een ander team, e.e.a. volgens de NGF competitieregels en de
overige afspraken/regels die hierover gelden.
Aan de competitiespelers kan een trainingsprogramma worden aangeboden. De TeCo gaat er van uit dat alle
spelers hier aan deelnemen. Hiervoor geldt een beperkte eigen bijdrage.
Door u aan te melden voor de NGF Competitie, gaat u akkoord met de voorwaarden uit dit reglement en uit
het competitiereglement van de NGF zoals deze luidt of zal komen te luiden.
3. Spelers-profiel
• Een enthousiaste en positieve wedstrijdinstelling hebben.
• Actieve team inzet en team deelname.
• Onbesproken gedrag in clubwedstrijden en de NGF competitie.
• Regelmatige deelname aan clubwedstrijden en bij voorkeur ook deelname aan de jaarlijkse
clubkampioenschappen (Stroke- en/of Matchplay).
• Kennis van de matchplay golfregels.

4. Criteria en team indeling
• Inschrijving voor de competitie leidt niet automatisch tot indeling in een team.
• Aan de samenstelling van teams in voorgaande jaren kunnen geen rechten ontleend worden.
• Bij een leeftijd ≥ 60 jaar en een hcp ≥7,0 (heren) of ≥10,0 (dames) kan de TeCo beslissen dat een
speler in de Senioren competitie wordt ingedeeld.
• De TeCo kan een speler in een andere competitie indelen, dan waarvoor is ingeschreven.
• TeCo beslist voor elk team uit hoeveel spelers deze bestaat (6 tot 8). Uitgangspunt is dat een team uit
6 of 7 spelers bestaat.
• Een speler die aangeeft niet alle dagen aanwezig te kunnen zijn, kan als reserve bij een team worden
ingedeeld. Een reserve kan een of meerdere wedstrijden spelen indien een andere speler van het
team bijvoorbeeld geblesseerd is.
•

De indeling zal geschieden op basis van handicap, handicap-opbouw/historie, deelname aan club
wedstrijden, ervaring in het spelen van competitie en groeps- of teamoverwegingen. Tevens zal
worden gekeken naar de profielschets zoals weergegeven bij punt 3.
o Bij de indeling van de "eerste teams" van elke categorie wordt met name gekeken naar de
actuele hcp; de hcp ontwikkeling gedurende het seizoen op basis van de gespeelde 18 hls Q
club en NGF wedstrijden, en de resultaten tijdens de Matchplay en Strokeplay club
kampioenschappen.
o Indeling overige teams: er wordt gekeken naar de hcp, naar deelname Matchplay/Strokeplay
kampioenschappen, naar teamoverwegingen en de eventueel aangegeven voorkeur.

•
•
•

Een hcp verschil van tussen 0 en 2.0 pnt kan als "gelijkwaardig" worden beoordeeld door de TeCo bij
indeling.
Bij over-inschrijving en gelijkwaardige handicaps kan er een selectiewedstrijd worden georganiseerd
ter bepaling van uiteindelijke plaatsing in teams.
Bij een opvallend handicapverloop in rondes gespeeld buiten de clubwedstrijden kan de TeCo een
handicapanalyse laten uitvoeren door de Regel- en Handicapcommissie (ReHaCo). Afhankelijk van de
uitkomst hiervan behoudt de TeCo zich het recht voor om de betreffende speler/speelster anders of
niet in te delen.
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•
•
•

Een jeugdlid < 21 jaar speelt in principe jeugdcompetitie. De TeCo kan een jeugdlid uitnodigen deel te
nemen aan de NGF competitie ter versterking van een standaard team.
Zowel de voorlopige als de definitieve teamsamenstelling wordt gedaan door de TeCo.
De TeCo zal per team een Captain benoemen. De TeCo streeft er naar om de Captains te benoemen
en de voorlopige indeling met de captain te bespreken, alvorens deze bekend wordt gemaakt.

5. Overige bepalingen
• Afhankelijk van het toegekende TeCo-budget, alsmede de kosten voor greenfees op Spaarnwoude, zal
worden vastgesteld hoeveel teams maximaal kunnen worden ingeschreven.
• Bij onvoldoende inschrijvingen om de teams te formeren, rekening houdend met hcp, voorkeuren
etc., kan de TeCo een A-lid benaderen die zich niet heeft ingeschreven of die niet aan alle
inschrijvingsvereisten voldoet om mee te doen aan de competitie.
Hierbij kijkt de TeCo met name naar hcp en teamoverwegingen
• Het wordt individuele teams toegestaan om eigen sponsoring te vinden, waarbij zowel de NGF als
clubregels inzake sponsoring en kleding van toepassing zijn.
• Spelers dienen rekening te houden met kosten die aan de competitie verbonden zijn. Denk hierbij aan
trainingskosten team, benzinegeld, lunch-, drank- en dinerkosten, voorspelen, etc.
• Afwijkingen op het reglement en/of daar waar het reglement niet in voorziet beslist de TeCo.
6. Tijdpad
Augustus
• start inschrijving NGF competitie
September
• sluiting inschrijvingsperiode: op de datum zoals vermeld op website/EGolf4You
Oktober
• bekendmaking van de teamindeling + Captain
Maart
• opgave van de spelers voor de diverse teams aan de NGF
Tot slot
Competitiespelen is niet voor ieder lid van onze vereniging mogelijk. Namens alle leden van GC Spaarnwoude
wordt het competitiespelers mogelijk gemaakt om deel te nemen aan de NGF competitie. Wij verwachten
dan ook van elke competitiespeler volledige inzet en sportieve vertegenwoordiging van onze club.
Sportieve groet
Teamcommissie
Juni 2021
Coördinatoren:
Dames
Dames Senioren
Heren &
Heren Senioren

Ilse op ‘t Veld
Willemien Kampmeijer
Marcel Boots
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