
 

Reglement en voorwaarden voor deelname 
aan de NGF voorjaarscompetitie 2022  

Inleiding 

De NGF voorjaarscompetitie is een competitie onder auspiciën van de NGF waarbij in 
matchplay vorm tegen 4 andere clubs wordt gespeeld. Er wordt gespeeld op zondag 
27 of 36 holes, donderdag (dames senioren) en vrijdag (heren senioren). 
De competitie bestaat uit 5 wedstrijddagen en vindt plaats van eind maart/begin april 
tot eind mei waarbij tevens een reservedag staat ingepland en indien van toepassing 
een promotie- c.q. degradatiewedstrijd. De wedstrijden worden gespeeld op de banen 
van de betreffende clubs. Op een van de 5 speeldagen speelt het thuisteam niet en is 
het team “gastvrouw of gastheer”. 
De teams bestaan uit maximaal 8 spelers, 6 van hen spelen op de wedstrijddag. Een 
van de spelers is captain en verantwoordelijk voor het informeren van de teamleden, 
de wedstrijdindeling en onderhoudt de contacten met de teams uit de poule. 
De teams worden samengesteld door de Teco (Technische Commissie), de 
samenstelling van de selectieteams gaat in overleg met de pro’s. 

Voorwaarden voor deelname aan de NGF voorjaarscompetitie 2022 
• Lid zijn van de Haarlemmermeersche Golfclub met een handicap geregistreerd bij 

de HGC c.q. de NGF. 
• Spelers dienen op de dag dat zij competitie gaan spelen een maximum EGA/WHS 

handicap van 36.0 te hebben. 
• Voor de reguliere dames- en herenteams is de minimum leeftijd op 1 januari 2022 

21 jaar. Voor de selectieteams kunnen jeugdspelers door de Teco worden 
uitgenodigd.  

• Voor de senioren dames- en herenteams is de leeftijdslimiet op 1 april 2022 50 
jaar of ouder. 

• Voor deelname aan NGF competitie en indeling in één van de teams volstaat 
deelname aan tenminste 4 Q clubwedstrijden op de HGC over 18 holes. 

o Indien een speler/speelster wegens omstandigheden, bijv. een langdurige 
blessure, niet kan voldoen aan bovenstaande aantal kan de Teco dispensatie 
verlenen. Geef dit dan duidelijk aan in de aanmelding! 

• Indien men in aanmerking wil komen voor indeling in een selectieteam is in één 
jaar deelnemen aan tenminste 6 Q clubwedstrijden op de HGC over 18 holes een 
vereiste (bijv. wedstrijden bij dames/herenochtend, ZAC wedstrijden, WeCo 
wedstrijden en strokeplay-kampioenschappen). Deelname aan de matchplay-
kampioenschappen kunnen mee tellen als ’Q clubwedstrijden’ om aan het minimale 
aantal wedstrijden te komen. 

• Opgave voor de competitie houdt voor alle spelers/speelsters in dat men alle 
wedstrijddagen beschikbaar is. Onder wedstrijddagen vallen: speeldagen, 



gastheer/gastvrouw dagen, reservedagen en promotie- c.q. degradatie- 
wedstrijddagen. 

• Spelers/speelsters van de selectieteams dienen deel nemen aan de door de Teco 
georganiseerde trainingen/(oefen)wedstrijden. 

• Met ingang van 2022 is het dragen van de voorgeschreven HGC competitie kleding 
een vereiste. De kleding kan, via de teamcaptain, bij de shop tegen de kostprijs 
worden aangeschaft. 

• Spelers/speelsters zijn gehouden aan het NGF competitiereglement en nemen de 
NGF etiquette in acht. 

Inschrijven voor deelname aan de NGF competitie 2022 

Iedere speler/speelster die aan de competitie wil meedoen dient zich op te geven via 
het inschrijfformulier op de HGC website (‘log in voor leden’). 
Bij inschrijving wordt gevraagd een keuze te maken uit het deelnemen aan: 
• Dames 36 holes zondag 18 holes foursome en 18 holes single.  
• Dames 27 holes zondag  9 holes greensome en 18 holes single. 
• Dames senioren 27 holes donderdag 9 holes greensome en 18 holes single.  
• Heren 36 holes zondag 18 holes foursome en 18 holes single. 
• Heren 27 holes zondag 9 holes greensome en 18 holes single. 
• Heren senioren 27 holes vrijdag 9 holes greensome en 18 holes single. 
• Deel uit te willen maken van een een selectie team met bijbehorend programma. 
• Beschikbaar te willen zijn als captain. 

Indien een speler/speelster zich niet aan de gestelde regels houdt zonder legitieme 
reden kan de Teco een schorsing opleggen voor een eerstvolgende 
competitiewedstrijd en kan dit leiden tot uitsluiting van deelname in het volgende 
competitiejaar. 
Inschrijving én voldoen aan de voorwaarden voor deelname garandeert geen plaatsing 
in een van de teams. 

Gehanteerde criteria bij de teamindelingen  

• Men dient te voldoen aan de genoemde voorwaarden voor deelname. 
• Teamindelingen gaan in principe in op basis van handicap-ranking. 
 Wedstrijden die meetellen voor de ranking: 

• Voor Selectieteams: behaalde resultaten bij alle Q clubwedstrijden, 
Stroke -en Matchplay kampioenschappen. 

• Voor overige teams: behaalde resultaten bij alle clubwedstrijden, 
Stroke -en Matchplay kampioenschappen. 

• De behaalde scores in nationale NGF-wedstrijden als niet NGF-
wedstrijden. 

• De ontwikkeling van het niveau en de inzet tijdens de voorbereiding op de 
competitie, ook het oordeel van de pro’s wegen we mee. 



Trainingen selectieteam 

• Voor de selectieteams worden door de Teco trainingen georganiseerd. 
• Spelers/speelsters van de selectieteams worden verwacht deel te nemen aan de 

trainingen. Het trainingsprogramma en schema wordt i.s.m. de pro en het 
betreffende team opgesteld.  

• Per persoon zal een eigen bijdrage van € 50 worden gevraagd met uitzondering 
van uitgenodigde jeugdspelers/-speelsters. 

• Bij aanvang van de trainingen dient de speler/speelster aan de pro en Teco 
coördinator te melden of er problemen kunnen ontstaan i.v.m. studie, externe 
verplichtingen of andere omstandigheden die deelname zouden kunnen 
verhinderen. 

• Spelers/speelsters die zonder geldige redenen en/of afzegging niet op de training 
verschijnen lopen het risico niet opgesteld te worden voor een competitie 
wedstrijd. 

• Spelers/speelsters die zich niet aan het voorgestelde trainingsprogramma willen 
committeren en/of geen eigen bijdrage willen betalen, komen niet in aanmerking 
voor een selectieteam.  

Trainingen overige teams 

Teams organiseren hun eigen trainingen. In overleg met de medewerkers van de 
golfschool zal de Teco de mogelijkheid onderzoeken om deze trainingen te geven 
tegen een gereduceerd tarief. 

Invalbeleid HGC teams tijdens de NGF competitie  

Leidend hierbij is het competitie reglement van de NGF. Bijvoorbeeld: een invaller mag 
geen lagere handicap hebben dan de speler/speelster die zich heeft afgemeld. 

• Voor de selectieteams worden invallers door de Teco, in samenspraak met captain 
en trainers, vastgesteld. Bij afmelding van een speler/speelster wordt de captain 
geacht de aangewezen Teco coördinator zo ruim mogelijk voor aanvang van de 
wedstrijd te informeren. De Teco coördinator zal met captain en trainers 
overleggen over de keuze van invaller. Bij verschil van mening overlegt de Teco 
coördinator met de Teco voorzitter en stelt de Teco de invaller vast. 

• Voor overige teams wordt in eerste instantie een speler gekozen uit een lager team 
of een speler van de reservelijst. Indien echter het belang van het lagere team 
hoger is dan het team dat een invaller nodig heeft, kan in overleg met de captains 
een andere keuze worden gemaakt. 

Overige bepalingen 

• Indien er onduidelijkheid is over de handicap kan de Teco bij de 
handicapcommissie om informatie vragen. De betreffende speler of speelster 
wordt hierover vooraf persoonlijk geïnformeerd door de Teco. Het is aan de Teco 
de speler/speelster eventueel te herindelen. 



• Wanneer men is ingedeeld en zich zonder aannemelijke reden terugtrekt uit de 
competitie, kan dit consequenties hebben voor eventuele toekomstige 
aanmeldingen, dit echter ter beoordeling van de Teco. 

• De Teco houdt zich het recht voor om spelers/speelsters uit de competitie te 
nemen of in een ander team te plaatsen als Teco meent dat zich onverkwikkelijke 
situaties hebben voorgedaan die nopen zo een besluit te nemen. 

Captain functies 

De captain draagt zorg:  
• communicatie met de Teco. 
• communicatie binnen het team en met de andere teamcaptains van de HGC. 
• regelen van de financiën binnen het team (of besteedt dit uit). 
• communicatie met de captains van de teams uit de poule. 
• de wedstrijdformulieren en geeft de uitslagen door aan de NGF. 
• de voorspeel/oefenwedstrijden en mogelijke trainingen. 

Financiële consequenties 

Competitiespelers dienen rekening te houden met kosten die aan de trainingen en de 
competitie verbonden zijn, denk hierbij aan.  
• Reiskosten. 
• Clubkleding. 
• Greenfees voor het voorspelen Bij de competitiewedstrijden worden geen 

greenfees berekend. 
• Het bestuur van de HGC biedt tijdens de competitiedagen koffie met een 

versnapering aan bij ontvangst. Alle overige kosten, lunch en na afloop van de 
wedstrijden een drankje, zijn voor rekening van het team. Gebruikelijk is om dan 
voor eigen rekening met elkaar te eten op de thuisspelende club. 

• Geïnviteerde jeugdspelers/student leden die uitkomen in de algemene competitie 
zullen een bijdrage ontvangen van € 100 per jeugdlid. 

De Teco behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere 
gevallen af te wijken van de alle bovengenoemde voorwaarden en 
regels; ook waarin dit reglement niet voorziet beslist de Teco. 

Tot slot 
De HGC maakt het voor leden mogelijk om deel te nemen aan de NGF competitie. 
De HGC verwacht dan ook van elke competitiespeler/speelster volledige inzet en 
sportieve vertegenwoordiging van de club.en zich als ambassadeurs van de club te 
presenteren en zich als goede gastvrouw/heer te gedragen. 



Tijdschema 2021-2022 

September2021 

• Start inschrijving NGF competitie 2022, sluiting inschrijving 15 oktober 2021. 

Oktober/november 2021 

• Bekendmaking van het aantal teams dat voor deelname aan de NGF competitie 
2020 kan worden ingeschreven. 

• Bekendmaking van de (voorlopige) teamindelingen en/of selecties. 
• Start activiteiten selectieteams.	
• Teams kiezen in onderling overleg de teamcaptain. 

December 2021/Januari 2022 

• voor vaststellen van de selectie teams van 6 vaste spelers vindt overleg plaats 
tussen Teco en trainers, in bijzondere gevallen kan worden overwogen nog geen 
keuze van 6 vaste spelers te maken. 

• Bij de niet selectieteams kunnen de teams uit maximaal 6 spelers bestaan. 
• Teamindelingen worden na samenspraak en overleg met de trainers bepaald 

door de Teco. 

Maart 2022 

Definitieve vaststelling van alle teams en opgave van de geselecteerde spelers/
speelsters en teams aan de NGF. 

Sportieve groet, 
Technische Commissie 

Olga Almekinders; voorzitter 
Jolande Broekhof; coördinator Dames 
Maartje Boekestein; coördinator Dames Senioren 
Sander Kooreman; coördinator Heren 
Tom Visser; coördinator Heren Senioren


