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1. Het doel van dit reglement 
De beschrijving van de taken, rechten en plichten van de commissie die de acties 
coördineert voor de spelers die deelnemen aan de NGF competitie. 
Daarnaast beschrijft dit reglement de criteria voor de leden van de golfclub Bleijenbeek 
om deel te kunnen nemen aan de NGF competitie. Dit reglement is alleen van toepassing 
voor volwassenen. 

  
De basis van dit reglement is het competitie reglement van de NGF,  
uitgave februari 2016  
http://www.ngfcompetitie.com/?pagina=reglement 

 
 
2. De NGF commissie 
 

2.1. Samenstelling van de NGF competitie commissie 
De commissie bestaat in principe uit drie personen met een voorzitter (tevens 
competitie coördinator). De voorzitter is benoemd door het bestuur en aan de overige 
commissieleden heeft het bestuur goedkeuring verleend. 

 
2.2. De taken van de NGF commissie: 

a. Onderhoudt het contact met de competitieleiding van de NGF; 
b. Bepaalt elk jaar in nauw overleg met het bestuur van de golfclub het maximaal 

aantal competitie teams; 
c. Stelt de teamcaptains aan voorafgaand aan de opening van de inschrijving; 
d. Zet ruim van tevoren een schema op de website betreffende de periode van de 

betreffende competities voor het komende seizoen en de inschrijfdata voor de 
leden en maakt ruim voor het verlopen van de inschrijfdatum dit bekent aan de 
leden van de golfclub, zodat leden zich kunnen inschrijven; 

e. Ziet toe op de naleving van de deelname criteria voor de spelers; 
f. Stelt de competitieteams samen;  
g. Pleegt overleg met het bestuur over eventueel voorspeeldagen; 
h. Zorgt ervoor dat de wedstrijden worden opgenomen in de wedstrijdkalender; 
i. Informeert alle inschrijvers schriftelijk over de opstellingen van de teams. De niet 

gekozen inschrijvers worden daarbij persoonlijk geïnformeerd over de hiervoor 
geldende motivatie; 

j. Wijst elke lid van de teams op de wedstrijdreglementen van de desbetreffende 
competitie; 

k. Informeert de Captains over de organisatorische zaken van de NGF competitie; 
l. Begeleidt de organisatie van trainingen voor competitiespelers; 
m. Regelt met de R&Hcp commissie de jaarlijkse opfriscursus over de golfregels voor 

zowel de competitiespelers als de NGF competitiecommissie; 
n. Zorgt voor de bereikbaarheid van een referee op de dagen dat de wedstrijden 

plaatsvinden op de thuisbaan. 
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3. Deelname criteria voor de spelers 
Het spelen van de landelijke NGF-competitie is voorbehouden aan spelers die de 
golfsport prestatiegericht benaderen.  
Elk jaar wordt opnieuw een indeling gemaakt, deelnemers van het vorige jaar hebben 
geen automatisch recht om weer deel te kunnen nemen. 

 
Deelname criteria: 
1. Deelname kan alleen door personen met: 

* een maximale handicap van 26.4 voor de prestatieve teams 
* een maximale handicap van 28.4 voor de recreatieve teams  
  (spelers met een hogere handicap (tot 36) mogen invallen en/of spelen  
  i.o.m. de NGF commissie); 

2. Men lid is van Golfclub Bleijenbeek van 1 januari t/m einde competitie van het 
betreffende competitie jaar; 

3. Deelname aan een prestatief team vereist tenminste deelname aan 6 qualifying 
wedstrijden op de CS course zoals strokeplay en/of matchplay kampioenschappen en 
andere qualifying wedstrijden zoals o.a. maandbekers; 

4. Deelname aan een recreatief team vereist tenminste deelname aan 4 qualifying 
wedstrijden op de CS course.  

5. De toetsingsperiode voor (3) en (4) is het jaar voorafgaande aan de start van de NGF 
competitie; 

6. Voor beide teamvormen geldt op jaarbasis minimum 10 qualifying kaarten, welke 
uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan de te spelen competitie ingeleverd zijn; 

7. Goede kennis van de golfregels en etiquette en het jaarlijks bijwonen van de 
opfriscursus over de regels; 

 
De NGF commissie kan een speler, die op basis van gegronde uitzonderlijke redenen niet in 
staat is geweest aan de criteria te voldoen, dispensatie verlenen en toch opnemen in een 
team. 
Spelers met de laagste handicap krijgen voorrang op spelers met een hogere handicap voor  
deelname aan een prestatief team (Heren en Dames Standaard 36-holes zondag) mits  
sprake is van een positieve handicap ontwikkeling en prestaties tijdens de qualifying  
wedstrijden gedurende het jaar voorafgaand aan de start van de competitie. 
Deelname van prestatieve teams (bij overschrijving) krijgen voorrang op deelname van 
recreatieve teams. 
 
De vereniging levert een financiële bijdrage die voornamelijk besteed wordt aan  
trainingskosten van de prestatieve teams en aan logo’s (volgens voorstel NGF commissie en 
richtlijnen NGF) voor alle deelnemende teams. 
De eventuele kosten voor extra golflessen bij de Pro en/of speciale golfkleding, de  
consumpties, lunches en diners op de wedstrijddag en het vervoer naar de gastclubs, komen 
geheel voor rekening van de competitieteams. 
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4. Taken van de teamcaptain 
Onderhoudt het contact met de NGF commissie. 

 

Voor de wedstrijddag: 

• Ruim voor de wedstrijddag wordt met het team het wedstrijdreglement van de NGF 
besproken; 

• Bespreekt de wijze van vervoer naar de te bezoeken clubs; 

• Maakt de indeling van teams voor de betreffende wedstrijddagen. 
 

Op de wedstrijddag: 

• Zorgt voor de teamopstelling per wedstrijddag; 

• Zorgt voor de invulling van de wedstrijdformulieren; 

• Voert nog dezelfde dag de wedstrijdformulieren on-line in op de NGF website en 
bewaart de wedstrijdformulieren in archief. 

 
Als gastvrouw/heer: 

• Ontvangt de gasten met koffie en gebak; 

• Zorgt voor starter(s), zowel in de ochtend als in de middag; 

• Coördineert lunch en/of diner met restaurant; 

• Is aanwezig (bij voorkeur het gehele thuisteam) tijdens lunch en borrel; 

• Een deel van het thuisteam functioneert eventueel als buffer. 
 
 
 

Einde reglement 
 
 


