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INFO COMPETITIESPELEN GOLFCLUB DE TEXELSE 

1. Inleiding 

Golf is in al haar facetten een heel uitdagende sport. Dat is beslist geen nieuwe info! Ook voor spelers (m/v) 

die graag hun krachten meten door regelmatig aan wedstrijden mee te doen. Competitiespelen is daar een 

bijzondere vorm van. Het is vooral interessant, omdat het een regionale krachtmeting is tussen collega-clubs. 

Bovendien speel je op andere banen tegen andere spelers van gemiddeld gelijk niveau. Kortom: 

competitiespelen is gewoon leuk! Voor de goede orde: het gaat hier om de jaarlijkse landelijke NGF-

competitie.  

Golfclub De Texelse promoot binnen de club het competitiespelen, voor zowel leden die het nog niet eerder 

hebben gedaan als wel voor nieuwe leden. Het competitiespelen wordt daarom binnen de club tot op zekere 

hoogte planmatig aangepakt. Het is belangrijk om te weten hoe wat daarbij komt kijken. Daarover gaat deze 

'brochure'.  

2. Beleid van de club 

De club stimuleert competitiespelen en nodigt daar haar leden voor uit. De spelregels voor competitiespelen 

liggen vast in het "Competitiereglement Golfclub De Texelse". In dit reglement is onder andere geregeld: 

 wat de taken en bevoegdheden zijn van de competitiecommissie zijn,  

 hoe men zich aan kan melden,  

 hoe (selectie)teams geselecteerd worden, 

 wat de trainingsvoorwaarden zijn, 

 wat de financiële bijdragen zijn en 

 hoe er omgegaan wordt met sponsoring.   

3. Eis van de Nederlandse Golffederatie (NGF) 

Om competitie te mogen spelen stelt de NGF de volgende formele eis(-en): 

"Alle deelnemers die vermeld staan op het teamopgaveformulier dienen in het bezit te zijn van een  EGA 

Handicap op het moment van insturen van het formulier naar de NGF. 

Invallers moeten op de dag dat zij invallen een EGA Handicap hebben. De maximum EGA Handicap voor de 

competitie is 36.0.  

Enige uitzondering is de jeugd par-3 18 holes Afdeling. Daarvoor geldt als deelnamecriterium handicap 54." 

4. Competitieprogramma 
De NGF-competitie vindt altijd plaats in de periode april-mei. De indeling van het competitieprogramma 
gebeurt door de NGF. De indeling is regionaal. Voor de Texelse is dat "tot en met Amsterdam", dus Noord 

Holland. Soms schieten we daar een beetje voorbij.  

Er zijn diverse afdelingen, b.v. de zondag standaard 36-holes afdeling en de reserveafdeling. In de 
standaardafdeling speelt in principe het eerste damesteam en het eerste herenteam van elke club. Alle 
andere teams spelen in de reserve afdeling. De Texelse Golfclub is vertegenwoordigd  in de zondag Standaard 
Heren 36-holes en zondag Reserve 36-holes afdeling. Op dinsdag spelen  Dames 27-holes, op donderdag dames 
senioren 18-holes, op vrijdag de heren senioren 18 en 27-holes wedstrijden.  De Jeugdafdeling speelt op 

zondag 18-holes. Alle afdelingen zijn onderverdeeld in een aantal klassen. 

Er wordt gespeeld in poules waar doorgaans 5 teams in zitten. Dus je bent 5 weekenden op pad. 1 van de 5 
rondes is de thuisronde. Als thuispelend team speel je zelf niet. Dan ben je als team gastheer/gastvrouw en 
ontvang je de teams waarmee je in een poule zit. Je speelt dus geen uit en thuiswedstrijden, maar op de 
baan van het gastteam tegen een ander team uit je poule. Dit is om het voordeel op je eigen (thuis-)baan te 

elimineren.   

Voor meer info is via www.ngfcompetitie.com  het gehele competitiereglement te raadplegen. In dit 
reglement is o.a. bepaald hoe de opstelling van een team er uit moet zien, wat de verantwoordelijkheden 
van de spelers en de captain in het bijzonder zijn, hoe de puntentelling gaat, wat de rechten en plichten zijn 

van de competitieteams, en wat er bij geschillen moet gebeuren.  

http://www.ngfcompetitie.com/
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5. Trainen 

Een belangrijk onderdeel van het competitiespelen is de voorbereiding: de trainingen. Van alle teams wordt 

verwacht dat ze een goede voorbereiding treffen. De club draagt hier immers ook financieel in bij, zie ook 

hieronder bij kosten. De trainingen beginnen in oktober en lopen door tot maart, afhankelijk van de 

afspraken die het team hierover maakt met de golfprofessional: trainingsdag, frequentie, duur, etc.   

De trainingen worden verzorgt door de professionals van golfbaan De Texelse. De inhoud wordt door de 

professional geregeld en vaak in onderling overleg met de captain afgestemd. Eigen voorkeuren voor 

trainingsonderdelen kunnen ook onderling worden afgesproken.  

Ook teambuilding is een belangrijk onderdeel en draagt bij aan de successen van het team. Commitment en 

aanwezigheid van de teamleden bij de trainingen is daarom belangrijk.   

6. Selecties 

Het aanmelden voor competitiespelen verloopt via de competitiecommissie. Voor de ervaren spelers gebeurt 

dit doorgaans via aankondigingen via de clubapp (Egolf4U). Leden die voor het eerst competitie willen spelen 

melden zich ook aan bij de commissie. De commissie bekijkt dan op welke plek je het beste ingezet kunt 

worden en legt hiervoor het eerste contact met de captain(-s). De commissie heeft immers goed (over-)zicht 

op de samenstellingen van de teams.    

Wil je direct of op termijn in aanmerking komen voor een plek in het eerste dames- of herenteam (de 

selectieteams), dan bekijkt de commissie of dit mogelijk is. De commissie streeft er naar om met deze teams 

zo sterk als mogelijk voor de dag te komen. Direct instromen zal waarschijnlijk niet zomaar gaan. De 

commissie kijkt hiervoor niet alleen naar de handicap, maar ook naar zaken als ervaring, inzet en  

wedstrijdresultaten, een breder scala aan factoren dus. In overleg met de captain en de pro wordt dan 

bekeken of je inderdaad in een eerste team thuis hoort.    

7. Reizen 

Het reizen naar en van de verschillende locaties wordt onderling vanuit de teams geregeld en georganiseerd. 

Feit is wel dat de Texelse competitiespelers altijd rekening moeten houden met de boottijden van en naar 

Texel. Dat hoort er nu eenmaal bij als je op een eiland woont. Dit hoeft niet te gelden voor spelers die niet 

op Texel wonen. Het reisprogramma regelt zich in de praktijk "vanzelf". 

8. Kosten 

Competitiespelen kost geld. Daarover het volgende. 

8.1 Trainingen 

In de voorbereiding wordt er getraind. De club heeft hierover afspraken gemaakt met de golfprofessionals. Zij 

gaat uit van 12 trainingsuren onder begeleiding van een golfpro per team. Dit  pakket kost ca. € 720. De club 

vergoedt de helft, dus de andere helft is voor rekening van het team.  Voor dit pakket komt dat neer op ca. € 

60 per speler (uitgaande van 6 spelers in een team. In een team kunnen max. 8 spelers zitten, afhankelijk van 

aantal kandidaten en onderlinge samenstelling van de teams). 

8.2 Reiskosten 

Reiskosten zijn voor rekening van het team en worden in onderling overleg verrekend. 

8.3 Ontvangsten, lunches en diner 

Tijdens een competitiedag moet er ook gegeten worden. Een competitiedag begint met ontvangt op de 

gastclub. Dit begint over het algemeen met ontvangt met koffie en koek. Na de eerste ronde in de ochtend ( 

fouresomes en greensomes) wordt er gelunched. Na de lucht worden de singlewedstrijden gespeeld. Bij 18 

holes-wedstrijden is er geen lunch. Daarna wordt het wel tijd voor een drankje! Deze drie onderdelen: koffie 

met koek, lunch en het eerste drankje zijn doorgaans voor rekening van het gastteam. De kosten hiervan 

worden geheel  gedragen op basis van wederkerigheid van het gastteam. Dinerkosten en overige drankjes zijn 

voorrekening van het eigen team.  

Op basis van de kosten die voor de deze onderdelen gemaakt worden, kost het competitiespelen ca. € 300 per 

speler.  
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9. Sponsoring 

Sponsoring van een team is mogelijk. Vaak komt een sponsor uit het team, soms niet. Deze kan een 

geldbedrag inbrengen of sponsort teamkleding met logo. De basis is meestal een trui en een poloshirt. Het 

liefst in de clubkleuren blauw en geel. Sommige sponsoren stellen meer beschikbaar. 

10. Aanmelden 

Aanmelden kan via de clubapp Egolf4U.Van half augustus tot eind september worden hiervoor de apps 

opengesteld. Aanmelden kan in principe het gehele jaar door hiervoor simpelweg contact op te nemen met 

de competitiecommissie en je belangstelling kenbaar te maken. Andere clubleden kunnen je eventueel ook 

helpen om hiervoor het bruggetje te slaan. 

11. Vragen en info 

Voor informatie over competitiespelen kun je altijd contact opnemen met de competitiecommissie. 

 Jan Blancke             06-25068333 

Antoine Kersten        06-44408522 

Jaap Pameijer          06-22973160 

 

 

  


