
Draaiboek voor de NGF-competitie wedstrijden – oktober 2018  
 

Inleiding 
De NGF competitie is een serie matchplaywedstrijden voor clubteams, bestaande uit 
amateurgolfers. Een grondbeginsel van de competitie is dat de clubs elkaar over en weer 
gastvrijheid verlenen voor het spelen van de competitiewedstrijden. Gastvrijheid houdt 
onder meer in dat teams op de wedstrijddag zonder betaling van dag contributie op de baan 
van de gastclub kunnen spelen.  
 
Soort Wedstrijd: 
-   Heren 36 holes Standaard, spelen zondag vanaf 09.00 uur 18 holes foursomes en vanaf 

13.30 uur 18 holes singles. 
-   Heren 36 holes Reserve, spelen zondag vanaf 09.00 uur 18 holes foursomes en vanaf 

13.30 uur 18 holes singles. 
-   Dames Dinsdag 27 holes, spelen dinsdag  vanaf 10.30 uur 9 holes greensomes matchplay 

en vanaf 13.30 uur 18 holes singles. 
-   Heren Senioren 27 holes, spelen vrijdag vanaf 10.30 uur 9 holes greensomes en vanaf 

13.30 uur 18 holes singles. 
-   Dames Senioren 18 holes, spelen donderdag 18 holes vanaf 10.30 uur 18 holes singles. 
-   Jeugd  18 holes, speelt zondag vanaf 11.00 uur 18 holes. 
 
De 5 competitiewedstrijden worden in de maanden maart/april en mei gespeeld. De jeugd 
speelt in de maand juni. 
In alle afdelingen van de competitie zijn de teams in verschillende poules en klassen 
ingedeeld.  
Teams spelen tegen andere teams  uit hun poule, elke poule bestaat in principe uit  5 teams. 
Ieder team treedt bij toerbeurt op als gastteam en speelt die dag niet. 
 
Deelnemers: 
Elke team bestaat uit 6 spelers (jeugd 4).  
In principe committeert men zich voor de vier wedstrijden en het ontvangst op de thuisbaan. 
 
Handicaps: 
Maximale handicap is 36.0 voor alle deelnemers. 
 
Teamopstelling: 
De teamopstelling is gebaseerd op de playing handicap voor een ronde van 18 holes van de 
spelers, geldend voor de baan en de tees waar de wedstrijd wordt gespeeld. 
In de singles start de speler met laagste playing handicap tegen de speler met de laagste 
playing handicap van de tegenpartij. 
Voor foursomes en greensomes geldt alleen de volgorde van de gezamenlijke playing 
handicap van ieder paar, van laag naar hoog. 
 
NGF: www.ngfcompetitie.com 
- Overzichten, Indeling competitieteams 
- Reglement, Competitiereglement 

http://www.ngfcompetitie.com/


- Informatie, Informatie voor alle ontvangende captains over de invoer van de 
detailinformatie van de competitiewedstrijden 
 
Exploitant: 
Baan beschikbaar houden voor de NGF wedstrijd indien er als gastheer/vrouw moet worden 
opgetreden. Zie verder onderaan de opmerkingen. 
 
Weer: 
Uitstel bij onweer. 
 
Opmerkingen: 
September  
De competitiecommissie(CC) informeert via een bestuursmail alle leden, die competitie 
willen spelen zich via E-golf4U aan te melden. 
Voorlopige opstellingen van team bespreken i.o.m. captains. 
Training wordt overlegd met Pro’s. 
CC verzoekt bestuur voor sponsoring van kleding (Krim – zie hoofdstuk kleding), training. 
Tegemoetkoming kosten jeugd bespreken voorzitter jeugd en/of bestuur. 
Aantal deelnemende teams aanmelden bij NGF. In principe dient  het aantal teams vast te 
staan, althans dat er voldoende spelers zijn. 
Oktober 
Start van de teamtrainingen 6 maanden 2x per maand. 
November/december 
Afspreken met: 
Captains, teamindeling, training en oefendagen e.d. 
De golfbaan ontvangst, lunch, diner, prijs  e.d. 
Met wedstrijdcommissie – geen grote wedstrijden tijdens de NGF-competitiedagen. 
- geen clubwedstrijden op NGF-inhaaldagen. 
December/januari/februari/maart 
NGF poule indeling bekend, deze door geven aan captains. 
Website www.texelse.nl > NGC-competitie aanpassen met de nodige wijzigingen. 
CC informeert de captains over de NGF-code van zijn/haar team om direct  na afloop van de 
competitiewedstrijd de wedstrijddetails in te voeren. 
Informatie van de ontvangende clubs doorgeven aan eigen teamcaptain. 
Referee informeren over speeldagen op de Texelse. 
 
Overleg met baan: 
Zie afspraken met de baan. 
 
Tijdens het spelen 
Captains of gedelegeerden sturen direct na de wedstrijd of de volgende morgen voor 09.00 
uur een kort verslag van teamwedstrijd op naar Floris Jan Zwaag en een kopie naar de CC, 
FLZ verzorgt een persbericht en de tekst  naar de website. 
Als gastheer/vrouw moet gecontroleerd worden of de baan er goed bij ligt. Bunkers 
aangeharkt, pin posities bekend, tees schoon gemaakt, geen zwerfvuil etc. Oefenballen 
gereed zetten. Zorgen dat de oefengreen vrij blijft voor NGF spelers. Handdoeken in de 
kleedkamers. 

http://www.texelse.nl/


Verdeling kleedkamers, twee teams per kleedkamer. 
NB. Het baanmanagement is/blijft verantwoordelijk voor de baan. 
Geef alle locale informatie door aan de andere captains zoals orchideeën/nesten die GUR 
zijn; schelpenpaden vrij droppen, dropping zones  bij hole 6 en 7, etc. 
 
Kleding 
Clubkleding, indien afgesproken, moet worden gedragen op de wedstrijddagen. 
 JP. September 2018 


