
 Competitiereglement Golfclub De Texelse   

Inleiding 
Golfclub De Texelse is trots op haar golfclub en de fantastische golfbaan De Texelse. Zij draagt een gezond 
clubklimaat uit en daar hoort een eveneens gezonde wedstrijdambitie bij. Dit uit zich binnen de club door o.a. 
de uitnodigende sfeer voor deelname aan de NGF-competitie, met name voor de wedstrijdgeoriënteerde 
leden. Hiervoor geldt een vorm van samenwerking , van 'geven en nemen'; de club faciliteert, de deelnemers 
tonen commitment. De spelregels die hier voor gelden, staan in dit reglement.  

1. Competitiecommissie (de commissie) 

1.1  Binnen golfclub De Texelse is een competitiecommissie. Deze is onderdeel van de wedstrijdcommissie. 

1.2 De commissie bestaat uit 3 leden. Opvolging van de leden verloopt volgens het commissiereglement. 

1.3 In de commissie zijn vertegenwoordigd: 
 a. de competitiecoördinator, tevens coördinator van de commissie,  
 b. een vertegenwoordiger uit één van de selectie teams. 
 c. een vertegenwoordiger uit één van de recreatieve teams. 

 Op uitnodiging van de commissie kan de headprofessional of diens vervanger deelnemen aan de 
 vergadering. De headprofessional of diens plaatsvervanger heeft een adviesrol, gevraagd of 
 ongevraagd. 

2. Doelstelling 

2.1  Het bevorderen van deelname aan de NGF-competitie bij de clubleden.  
  
3. Op wie van toepassing  

3.1  Dit reglement is van toepassing op clubleden die competitie spelen of willen spelen voor Golfclub De 
 Texelse.   

4. Taken van de competitiecommissie 

4.1 a. organiseren van de jaarlijkse deelname aan de NGF-competitie.  
                    taken Coördinator: 
  -       contact onderhouden met de NGF, 
  -       bijwonen van de reguliere vergaderingen van de wedstrijdcommissie, 

- aankondigen en openen en sluiten van de inschrijving,  
- communiceren met de clubleden over competitiezaken,  
- bijhouden van wedstrijdresultaten en volgen van competitiewedstrijddagen,  
- captainsoverleg 2x per jaar,  
- afstemming van competitiezaken met de golfbaanmanager, 
- contacten onderhouden met competitiecoördinatoren van collega-clubs,   
- contacten onderhouden met media.     

 b. opstellen van de selectiecriteria voor de deelnemers 
 c. samenstellen van de selectieteams en het aanwijzen van de captains 
 d. opstellen en bewaken van het selectiereglement 
 e. samenstellen van de trainingskalender i.o.m.  de captain en Headpro 
 f. contacten onderhouden met de golfprofessionals 
 g.adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken die het competitiespelen   
     betreffen, inclusief dit reglement  

 

 



 

 

5. Opgave voor competitiespelen en procedure 

5.1 Leden kunnen jaarlijks aan  geven of ze deel willen nemen aan de competitie.  De competitie-
 commissie initieert dit jaarlijks met een verzoek aan alle leden. De aanmelding  geschiedt voor 1 
 september. 

5.2   Clubleden die zich aanmelden voor deelname aan de NGF-competitie beschikken over een 
 handicap van maximaal 36. 

5.3 Clubleden die zich aanmelden voor deelname in een selectieteam of voor een recreatieteam dienen 
beschikbaar te zijn  op minimaal 4 van de 5 wedstrijddagen. 

5.4 Clubleden die zich aanmelden voor deelname aan de NGF-competitie, geven daarmee tevens aan dat 
 hij/zij de trainingsvoorwaarden en de financiële voorwaarden die volgens dit reglement gelden, 
 aanvaarden. 

5.5 Spelers die uitkomen in een competitieteam van de  golfclub De Texelse vertegenwoordigen ieder 
 voor zich en allen tezamen de golfclub De Texelse op gepaste wijze.  

5.6 Spelers die uitkomen in een competitieteam van golfclub De Texelse respecteren het geldende NGF-
 competitiereglement en handelen hier naar. 

6. Samenstellen teams 

Selectieteams: 

6.1  De commissie stelt jaarlijks de selectieteams samen en wijst hiervan de captains aan. Selectieteams 
 zijn vooralsnog  de volgende teams: Heren 1 zondag  36 holes Standaard, Heren  2 zondag  36 holes 
 Reserve  en Dames 27 holes dinsdag. 

6.2 Spelers die in het voorgaande jaar in een selectieteam zijn uitgekomen, hebben geen voorrang op een 
 plaats in een selectieteam. In een selectieteam kunnen nieuwe spelers geplaatst worden indien dit 
 naar het oordeel van de commissie leidt tot een sterker team. 

6.3 De commissie streeft er naar om zo sterk mogelijke selectieteams samen te stellen. Hiervoor geldt het 
 volgende: 
 - Leden doen mee aan tenminste 2 van de 4 clubkampioenschappen in het voorafgaande seizoen. 
 - Leden hebben in de 12 maanden voorafgaand aan de selectiedatum minimaal 5 qualifying           
   wedstrijden gespeeld. 
 - Leden zijn tenminste 75% van de trainingen aanwezig. 
 - Indien aan het voorgaande  wordt voldaan is indeling in principe op basis van handicap leidend, dit 
 mag niet gaan ten koste van de homogeniteit van het team. 

 6.4 De commissie kan bij het samenstellen van de selectieteams advies inwinnen bij de headpro en/of 
 diens vervanger. 

6.5  De commissie kan wijzigingen in de teams aanbrengen tot aan de definitieve opgave( eind maart) van 
 de namen van de teamspelers. 

Recreatieve  teams: 

6.6 De recreatieve teams worden door de commissie in overleg met de captains samengesteld.  

6.7 De commissie bekijkt in overleg met de captains voor de recreatieve teams in welk team het clublid,  
 dat heeft aangegeven competitie te willen spelen, in principe terecht kan. 

6.8 De commissie zal uitbreiding van het aantal teams vooraf  afstemmen met het bestuur en de golfbaan.  

7. Trainingsvoorwaarden 

7.1  De spelers van de selectieteams zijn verplicht minimaal 75% van de trainingen actief bij te wonen. Dit 
 i.v.m. ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden. 



7.2 Alle  teams stellen voor 1 oktober in overleg met de headpro en/of diens plaatsvervanger een passend 
 trainingsplan samen. Trainingswensen van het team worden hierin meegenomen. De trainingen 
 vinden plaats in de periode oktober - maart. 

8. Financiën 

8.1 De kosten voor competitiespelen komen voor rekening van de spelers. Het bestuur beslist jaarlijks 
 over bijdragen in de kosten voor de trainingen.  

8.2 Het bestuur kan gedifferentieerd omgaan met de financiële vergoeding voor de selectie teams en 
 de recreatieve teams. Dit geldt ook voor de trainingsvoorwaarden  en andere zaken die de competitie 
 betreffen. De commissie adviseert het bestuur hierover.   

8.3  Afrekening van de trainingskosten verloopt via de captains.  

9. Sponsoring 

9.1 Golfteams mogen naar eigen inzicht sponsoren regelen. Indien externe sponsoren competitiekleding 
 beschikbaar stellen, is vermelding van het clublogo op deze kleding verplicht en heeft de kleurstelling 
 van deze kleding in de clubkleuren de voorkeur. 

9.2 Nieuwe mogelijke sponsornamen worden voorgelegd aan de commissie. De commissie zal het bestuur 
 verzoeken de  voorgestelde  sponsoring vooraf  af te stemmen met de Exploitatiemaatschappij De 
 Texelse  Golfbaan(Overeenkomst inzake het gebruik van de golfbaan De Texelse G.5). 

10. Hardheidsclausule 

10.1 Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist - al dan niet op advies van de commissie - het 
 bestuur. 

 

11.  Evaluatie 

11.1 Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in samenspraak met het bestuur.  

 

12. Inwerkingtreding 

12.1 Dit reglement is voorgelegd en goedgekeurd tijdens  de ALV op 21 juni 2018. Na deze goedkeuring  is 
het  "Competitiereglement golfclub De Texelse"  in werking getreden.  
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