Procedure NGF – competitie 2023
Golfclub De Kurenpolder
Inleiding
Door Golfclub de Kurenpolder wordt deelgenomen aan de jaarlijkse door de Nederlandse Golf
Federatie (NGF) te organiseren competitie. De NGF competitie is een serie matchplay-wedstrijden
voor clubteams, bestaande uit amateurgolfers. De organisatie van de NGF-competitie binnen
Golfclub de Kurenpolder berust bij de wedstrijdcommissie. Binnen de wedstrijdcommissie is de NGFcoördinator belast met de uitvoering hiervan en aangewezen als contactpersoon voor de Commissie
Competitie van de NGF.
Alle leden die Golfclub De Kurenpolder willen vertegenwoordigen in de NGF competitie kunnen zich
tot 25 oktober 2022 aanmelden door het inschrijfformulier te mailen naar
ericasmeelbox@outlook.com. Inschrijving kan zowel op individuele basis als voor een volledig team
plaatsvinden.
Aan de hand van de op 25 oktober 2022 ontvangen inschrijvingen zal de NGF coördinator de teams
verder samenstellen, waar nodig in overleg met de wedstrijdcommissie en/of de captains van de
teams. Indien er meer inschrijvingen aanwezig zijn dan geplaatst kunnen worden dan zal een
reservelijst opgesteld worden met leden die niet in een team geplaatst kunnen worden.

Competitie opzet
De NGF competitie bestaat uit verschillende competitievormen waarbij het belangrijkste onderscheid
is gelegen in het aantal holes dat gespeeld wordt. Men heeft de keuze uit de volgende
subcompetities:
 36 holes (18 holes foursome, 18 holes single);
 27 holes (9 holes greensome, 18 holes single);
 18 holes (9 holes single, 9 holes greensome).

Leden die willen deelnemen aan de NGF competitie maken zelf een keuze in welke sub competitie zij
willen spelen. Zo is het mogelijk dat een speler die voorgaand jaar bijvoorbeeld 27 holes speelde, dit
jaar de voorkeur geeft aan een competitie van 18 holes. De keuze in welke competitie je wilt spelen
maak je jaarlijks opnieuw. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier.
De 36 en 18 holes sub competities zijn niet op alle dagen van toepassing.

De speeldagen zijn als volgt:
 Dames senioren – donderdag (27 of 18 holes)
 Heren senioren – vrijdag (27 of 18 holes)
 Dames – dinsdag (27 of 18 holes)
 Dames – zondag (36 of 27 holes)
 Heren – zondag (36, 27 of 18 holes)
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Het maximum aantal teams dat kan deelnemen aan de NGF competitie is afhankelijk van de sub
competitie waarin gespeeld wordt. Wanneer bijvoorbeeld alleen 36 of 27 holes competities gespeeld
worden dan kunnen er op een speeldag maximaal 5 teams deelnemen aan de competitie. Wanneer
er echter ook 18 holes competities gespeeld worden dan kunnen er 2 teams op dezelfde dag
thuisspelen en kan zodoende het aantal teams verhoogd worden.
Op basis van de belangstelling voor de verschillende sub competities zal zodoende het aantal teams
dat deelneemt aan de competitie bepaald worden waarbij het uitgangspunt is om aan zoveel
mogelijk spelers/speelsters tegemoet te komen.

Eisen gesteld vanuit de NGF
De NGF heeft een aantal eisen gesteld voor deelname aan de competitie. Deze eisen zijn als volgt:






De handicaplimiet voor deelname aan de NGF competitie is voor alle competities
gemaximeerd op een EGA Exact handicap van 45,0.
Invallers moeten op de dag dat zij invallen een EGA Handicap hebben van maximaal 45,0.
Voor deelname aan de competitie gelden de volgende leeftijdscriteria:
o Jeugd met ingang van 1 april van het betreffende jaar jonger dan 21 jaar;
o Dames Senioren met ingang van 1 april van het betreffende jaar 50 jaar of ouder;
o Heren Senioren met ingang van 1 april van het betreffende jaar 50 jaar of ouder;
o Dames en Heren geen leeftijdslimiet.
Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 basisspelers/speelsters.

Eisen gesteld vanuit Golfclub de Kurenpolder
Naast de eisen die door de NGF gesteld zijn voor deelname aan de competitie heeft Golfclub de
Kurenpolder een aantal aanvullende eisen opgesteld die van toepassing zijn op deelname aan de
competitie.
Aanvullende eisen vanuit Golfclub De Kurenpolder:
 Spelers/speelsters dienen voor alle competitiedata en reservedata beschikbaar te zijn.
Spelers/speelsters die niet gedurende alle competitiedata aanwezig kunnen zijn, kunnen zich
enkel opgeven als reserve speler/speelster.
 Inschrijving voor de competitie als reserve speler/speelster is mogelijk. Reserve
spelers/speelsters hebben geen garantie voor deelname aan de competitie.
 Spelers/speelsters kunnen aangeven of zij captain willen zijn van een team. Wanneer geen
spelers zich als captain aanmelden kan de NGF coördinator een captain aanwijzen.
 Inschrijving voor de competitie betekent geen garantie voor deelname aan de competitie.
 De uiteindelijke teamindeling wordt bepaald door de NGF-coördinator, in overleg met de
wedstrijdcommissie.
 Met de inschrijving voor de competitie onderschrijven en accepteren de spelers/speelsters
deze uitgangspunten en voorwaarden voor de competitie. Deze zijn ook gepubliceerd op de
website van Golfclub de Kurenpolder.
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Wanneer niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan heeft de NGF coördinator dan wel
wedstrijdcommissie het recht tot uitsluiting van deelname aan de competitie.
Ben jij een teamspeler met een competitieve instelling die onder druk kan presteren? En vind je
het leuk om op andere banen in de regio te spelen en je te meten aan andere clubs? Dan is de NGF
competitie echt iets voor jou!
Hank, september 2022
Wedstrijdcommissie Golfclub de Kurenpolder
Bijlage: inschrijfformulier NGF competitie
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