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Voorwaarden voor deelname aan de NGF-Competitie van 2023 
 

Voorwaarden voor deelname aan de NGF Competitie 

Door Golfvereniging De Woeste kop wordt deelgenomen aan de jaarlijks door de Nederlandse Golf 

Federatie (NGF) te organiseren competitie. 

 

De organisatie en uitvoering van de NGF-competitie berust bij de Competitie Coördinator (CC) van 

Golfvereniging De Woeste Kop. 

 

De CC is aangewezen als contactpersoon voor de Competitie Coördinator van de NGF. Naast het competitie 

reglement van de NGF zijn voor deelname aan de NGF competitie de volgende uitgangspunten en 

voorwaarden voor leden van Golfvereniging De Woeste Kop vastgesteld. 

 

Belangrijkste NGF competitie voorwaarden: 

• Iedere speler/speelster moet een WHS Handicap hebben van maximaal 36.0.  

• Om deel te kunnen nemen aan de NGF-competitie voor senioren is de leeftijdgrens voor Dames en 

Heren 50+. 

• Het gebruik van een handicart in de competitie is onder voorwaarden toegestaan, de CC verwijst hiervoor 

naar de NGF competitie voorwaarden. Er kan ook met de CC contact worden opgenomen. 

• De jeugd team(s) worden door de jeugdcommissie samengesteld. 

 

Aantal teams 

Het maximale aantal op onze baan toelaatbare teams per wedstrijddag voor deelname aan de  

NGF Competitie is vastgesteld op 10 teams, ongeacht de leeftijdscategorie.  

In geval van overschrijving van dit aantal op een wedstrijddag, hebben reeds bestaande teams voorrang. 

De CC behoudt zich het recht voor om spelers die zich - na opgave van het aantal deelnemende teams aan 

de NGF Competitie - terugtrekken uit de competitie, het daarop volgende jaar niet in te delen. 

 

Voorwaarden en uitgangspunten voor leden van De Woeste Kop 

Onderstaand de voorwaarden voor de recreatieve competitiespelers. 

• Voor deelname aan de NGF-competitie dienen spelers/speelsters aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 

- Gedurende de periode 1 januari 2022 – 1 november 2022 aan tenminste vier door de vereniging 

georganiseerde 18 holes qualifying wedstrijden (zie hoofdstuk Qualifying Wedstrijden) te hebben 

deelgenomen. 

(Voor de aanvullende voorwaarden zoals die gelden voor de 36 Holes “prestatieve competitie spelers” 

teams verwijzen wij u naar de aanvullende voorwaarden en uitgangspunten verderop in dit document). 

- Een wedstrijd, die staat aangemerkt als qualifying, maar door baan- of weersomstandigheden door de 

desbetreffende wedstrijdleiding als non-qualifying wordt uitgevoerd, zal meetellen in het 

bovenstaande, mits de volledige 18-holes zijn uitgespeeld. 

- Een qualifying kaart die is gelopen op de baan van De Woeste Kop buiten een qualifying wedstrijd om 

of op een andere baan komt niet meer in aanmerking voor deelname aan de NGF competitie 2023. 

- Het gespeeld hebben van een NGF competitiewedstrijd in 2022 komt niet meer in aanmerking voor 

deelname aan een de NGF competitie 2023.  

• Voor deelname aan de NGF-competitie dienen spelers/speelsters minimaal één jaar lid te zijn van 

Golfvereniging De Woeste Kop. De CC kan besluiten hiervan af te wijken. 
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• Indien een speler/speelster i.v.m. een blessure niet in staat is geweest aan bovenstaande voorwaarden te 

voldoen, dient hij/zij met de CC contact op te nemen, waarna de CC een beslissing zal nemen. 

• Inschrijving voor de NGF-Competitie geschiedt uitsluitend op persoonlijke titel en zal worden 

opengesteld in de periode van 1 augustus 2022 t/m 1 oktober 2022. 

• Inschrijving geschiedt via E-Golf4U, hiervoor zullen in het E-Golf4U systeem virtuele inschrijfwedstrijden 

per speeldag en spelsoort ingebracht worden. 

• Inschrijving voor de NGF-Competitie betekent geen garantie voor deelname aan de competitie. 

• De CC besluit in overleg met het Bestuur van Golfvereniging De Woeste Kop het aantal teams dat wordt 

ingeschreven voor de NGF-competitie. Hierbij zal de algemene baanbezetting het uitgangspunt zijn. 

• Spelers/speelsters dienen in principe alle competitiedata, reservedata en data voor eindwedstrijden 

beschikbaar te zijn. De CC zal de competitie data en indelingen zo snel mogelijk aan de captains van de 

teams bekend maken en publiceren op de website van Golfvereniging De Woeste Kop. 

• Er kan een voorkeur voor teamindeling bij de inschrijving worden aangegeven.  

De CC zal deze proberen te honoreren maar geeft geen garanties. 

• De teamindeling zal zoveel als mogelijk geschieden in samenspraak met de beoogde captains, echter de 

uiteindelijke teamindeling wordt bepaald door de CC. 

• De CC stelt de 36 holes (standaardklasse en reserveklasse) teams samen op basis van hun exacte 

handicap. 

• Individuele inschrijvingen worden in overleg met de team captains in de teams ondergebracht. Indien 

geen overeenstemming met de teamcaptain wordt verkregen, beslist de CC. 

• De team captain is verantwoordelijk voor de opstelling van zijn team, inclusief het inzetten van reserve 

spelers/speelsters. 

• Inschrijving voor de competitie als reserve speler/speelster is mogelijk. 

• Jeugdleden worden door de Jeugdcommissie voorgedragen om deel te nemen aan de NGF 

Jeugdcompetitie. 

• Met de inschrijving voor de competitie onderschrijven en accepteren spelers/speelsters deze 

uitgangspunten en voorwaarden voor de NGF-Competitie, evenals het competitie reglement van de NGF 

(zie website).  

• In alle niet voorziene zaken beslist de CC. 

 

Aanvullende voorwaarden en uitgangspunten voor de 36 holes teams 

• Onderstaande aanvullende voorwaarden voor prestatieve competitiespelers uitkomende in de 36 holes 

standaard en reserveklasse zijn van toepassing. 

- Gedurende de periode 1 januari 2022 – 1 november 2022 aan tenminste acht door de vereniging 

georganiseerde 18 holes qualifying wedstrijden (zie hoofdstuk Qualifying Wedstrijden) te hebben 

deelgenomen, 

- Deelname aan de Strokeplay kampioenschappen, 

- Deelname aan de Matchplay kampioenschappen, 

- Deelname aan de door de club georganiseerde trainingen, 

- Iedere speler/speelster dient voor deelname aan de Standaard en Reserve Klasse (36 Holes) 

competitie een WHS Handicap te hebben van maximaal 18.4. 

- Indien vanuit de Wedstrijd Commissie de mogelijkheid wordt geboden als afslagplaats de witte tees te 

kiezen, dan wordt geadviseerd hiervan gebruik te maken, 

- Van onbesproken gedrag zijn. 
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Selectie 36 holes standaard en reserveklasse teams  

De selectie van de 36 holes standaard en reserveklasse teams gebeurt door de CC op basis van nader vast 

te stellen objectieve criteria zoals; 

• Exact WHS Handicap, 

• Eindstand Clubkampioenschap Strokeplay, 

• Eindstand Clubkampioenschap Matchplay, 

• Gemiddeld behaalde scores tijdens de door de club georganiseerde qualifying wedstrijden. 

De selectie wordt aansluitend aan de laatste Q-wedstrijd op De Woeste Kop vastgesteld. 

 

Qualifying wedstrijden 

Navolgende qualifying wedstrijden worden in 2022 onder andere door de wedstrijdcommissie georganiseerd, 

• Maandbekers (6 stuks), 

• Lentewedstrijd, 

• Clubkampioenschap Strokeplay (Het behalen van de finale is goed voor 3 Q-Kaarten), 

• Handicart Wedstrijd, 

• Pinksterwedstrijd, 

• Zomerwedstrijd, 

• Clubkampioenschap Senioren (2 ronden), 

• Clubkampioenschap Jeugd, 

• Herfstbeker. 

 

Ook komen in aanmerking de door; 

• de Open Week Commissie georganiseerde “Single” wedstrijden, 

• de Damesdag Commissie en Senioren Commissie georganiseerde qualifying 18 holes wedstrijden, 

• de ZOJC georganiseerde wedstrijden voor de jeugdspelers. 

 

Twee deelnames aan een 9 holes wedstrijd, georganiseerd door de Wedstrijd -, Dames -, en of Senioren 

Commissie wordt in de telling meegenomen als 1 Q-Kaart. 

 

Het behalen van de derde ronde van het Matchplay Kampioenschap (ronde voorafgaand aan het finale 

weekend) wordt in de telling meegenomen als 1 Q-Kaart. 

 

Competitie Commissie 

Golfvereniging De Woeste Kop 

 

maart ’22 


