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Algemeen 
Het NGF competitie reglement wordt toegepast. Aanvullend hierop zijn bij Golfclub 
Grevelingenhout inschrijfvoorwaarden en een selectieprocedure m.b.t. de 
samenstelling van teams van toepassing. 
 
Doelstelling 
Teams samenstellen die Golfclub Grevelingenhout sportief en waardig 
vertegenwoordigen en het  behalen van een zo goed mogelijk resultaat. 
 
Financiële bijdrage van de club 
De Technische Commissie bekijkt per jaar hoe het bedrag, dat door de club ter 
beschikking wordt gesteld voor de NGF-competitie, besteed wordt. 
Kandidaat competitiespelers dienen zich te realiseren dat de kosten voor deelname, 
zoals b.v. vervoerskosten, maaltijden, greenfeetarieven bij voorspelen voor eigen 
rekening zijn. 
 
Voorwaarden voor deelname aan de NGF-competitie 

 Spelers uitkomend in de Jeugd- en Seniorencompetitie dienen te voldoen aan 
de door de NGF gestelde handicapeisen en leeftijdslimieten 

 Bij Dames-Heren competitie geldt een leeftijdslimiet van 16 jaar per 1 april 
van het betreffende competitiejaar. 

 Deelnemers moeten minimaal 5 Q-wedstrijden gespeeld hebben in het 
lopende seizoen.  
Q-wedstrijden zijn alle wedstrijden die meetellen voor de Order of Merit en de 
Q-wedstrijden op de heren- en damesdag, evenals door de NGF 
georganiseerde Q- wedstrijden, Zeeuwse Strokeplaykampioenschappen  en Q-
wedstrijden op andere golfbanen, waarvan de kaart is ingeleverd bij en 
verwerkt is door de Regel- en Handicapcommissie van Golfclub 
Grevelingenhout.  

 Nieuwe leden dienen hun stamkaart te overleggen, met minimaal 5 Q-
wedstrijden gespeeld in het jaar voorafgaand aan het competitiejaar.   

 Deelnemers moeten in principe beschikbaar zijn tijdens alle competitiedagen, 
inclusief gastheer-/ gastvrouwdagen en eventuele reserve-, promotie- of 
finaledagen. 
Bedrijfsleden en Buitenleden kunnen in principe geen deel uitmaken van een 
team dat Golfclub Grevelingenhout vertegenwoordigt. Wil een Bedrijfslid of 
Buitenlid toch deelnemen aan de NGF-competitie, dan beoordeelt de TC, op 
basis van noodzakelijkheid om teams te completeren, of het verzoek 
gehonoreerd wordt.  

 
Samenstelling van de competitieteams 
De teams worden samengesteld door de Technische Commissie. 
Ieder team benoemt uit haar midden een captain en geeft dit z.s.m. door aan de 
competitiecoördinator. 
Een team bestaat uit 6 tot maximaal 8 basisspelers. 
Bij het samenstellen van de teams is de speelsterkte bepalend. De speelsterkte wordt 
bepaald door de behaalde resultaten in Q-wedstrijden en de actuele handicap (zie 
bepaling speelsterkte bij de selectiecriteria Dames/Heren 36-holes Standaard 
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Afdeling). Indien een keuze gemaakt dient te worden tussen twee of meerdere 
spelers met een nagenoeg gelijke speelsterkte, zal de plaats van de spelers in het 
team van het vorige seizoen en het advies van de captain van het betrokken team 
meewegen bij de keuze. Het advies van de captain kan onderbouwd worden door in 
de voorbereidingstijd een onderlinge matchplaycompetitie te spelen om te bepalen 
wie er als vaste spelers in het team worden opgesteld. 
 
De Technische Commissie geeft het advies aan alle spelers om zo veel mogelijk Q-
wedstrijden te spelen zodat zij een goed beeld krijgt van de speelsterkte van de 
kandidaat-spelers tijdens wedstrijden.  
 
Invallersregeling 
Voor de invallersregeling wordt verwezen naar het NGF-competitiereglement.  
 
Data 
Zodra de competitiedata bekend zijn kan men zich inschrijven voor de NGF- 
Competitie via de “wedstrijden” aangemaakt in ProWare. De inschrijving sluit in 
principe na de laatste maandbekerwedstrijd. Het aantal teams en de voorlopige 
samenstelling van de teams wordt bekend gemaakt op de competitiebijeenkomst die 
georganiseerd wordt door de Technische Commissie eind oktober.  
De definitieve samenstelling van de teams zal daaropvolgend in maart plaatsvinden. 
 
Kleding 
Het dragen van herkenbare competitiekleding wordt zeer op prijs gesteld. 
Dames: witte polo, lichtblauwe clubtrui, donkerblauwe/witte broek. 
Heren: lichtblauwe polo, donkerblauwe clubtrui, beige broek. 
 
Selectiecriteria Dames/Heren 36-holes Standaard Afdeling (alleen eerste 
teams): 
Uitgangspunten: 
1) De selectie zal plaatsvinden op ranking van speelsterkte die bepaald wordt aan de 
hand van exact handicap en resultaten in Q-wedstrijden gedurende het afgelopen 
seizoen.  
2) Nieuwe spelers, mogelijk overgekomen van een andere club, kunnen onder 
bepaalde voorwaarden geselecteerd worden.  
De voorwaarden zijn:  

 per 1 oktober voorafgaande aan het competitiejaar moeten zij lid zijn van GC 
Grevelingenhout,  

 hun speelsterkte moet gelijk of lager zijn dan die van de spelers gerankt 5-6.  
In geval van een nieuwe speler, overgekomen van een andere club, zal er een 
selectie matchplaywedstrijd (best of three) gespeeld moeten worden met de speler 
die als 6de gerankt is, om te bepalen wie in het basisteam wordt opgenomen. 
In geval van twee of meerdere nieuwe spelers, overgekomen van een andere club, 
zullen er selectie matchplaywedstrijden (best of three) gespeeld moeten worden met 
de spelers die als 5de -6de gerankt zijn om uit te maken welke 2 spelers in het 
basisteam komen.  
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Bepaling speelsterkte: 
De speelsterkte wordt als volgt bepaald: 
Van alle Q wedstrijden waar de spelers aan deelgenomen hebben (op 
Grevelingenhout maar ook op andere clubs) wordt het gemiddeld aantal behaalde 
Stablefordpunten berekend. Hierbij wordt de CBA niet meegenomen. De speelsterkte 
wordt dan bepaald volgens de volgende formule; Exact hcp + (36 – gemiddeld aantal 
punten Stableford). Bijv.: Iemand met een exact hcp van 3.2 heeft een gemiddelde 
Stableford score van 33 punten. De speelsterkte wordt dan bepaald op 3.2 +3 =6.2.  
 
Selectieprocedure: 
1) De kandidaten voor het eerste team worden gerankt op speelsterkte.  
2) Spelers, die gedurende het hele aan de NGF-competitie voorafgaande seizoen lid 
zijn geweest van Golfclub Grevelingenhout en 1-4 gerankt zijn op speelsterkte, 
hebben een beschermde status en worden automatisch geselecteerd.  
3) Spelers gerankt 5-6 worden automatisch geselecteerd, tenzij spelers die gerankt 
zijn als 7 of hoger een speelsterkte hebben die max. 0.2 hoger is dan de speelsterkte 
van de speler die als 6 gerankt is en/of nieuwe leden, die voldoen aan 
bovengenoemde voorwaarden (zie uitgangspunten), zich hebben aangemeld. In deze 
gevallen zullen onderlinge matchplay wedstrijden (best of three) bepalen wie 
uiteindelijk geselecteerd wordt(en).  
4) Eventuele selectie wedstrijden zullen in november gespeeld worden. 
 
Slotbepaling 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie. 
 


