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1. WAAROM DEZE NAJAARSCOMPETITIE? 

 

Golf is niet alleen een fantastische sport maar ook een heel sociale. Zeker als je in teamverband 

speelt! De Najaarscompetitie van de NGF is een laagdrempelige competitie waaraan clubleden 

in teams kunnen meedoen. En met ingang van 2021 zullen wij naast de zondag ook op de 

woensdag een Najaarscompetitie organiseren. Dus maar liefst twee aparte competities! 

 

Hoe werkt het? 

 

Er zitten vier spelers in een team en in principe vier teams in een poule, waarbij je ook op je 

eigen baan speelt. Die vier teams spelen op vier speeldagen tegen elkaar. Dat is de opzet. De 

teams komen uit voor een golfvereniging en de deelnemers moeten dan ook lid zijn. De spelers 

(en reserves) moeten een WHS handicap 40,0 of lager hebben, maar verder zijn er geen eisen: 

iedereen van elke leeftijd mag meedoen en elke combinatie van spelers is mogelijk; man, 

vrouw, golfprofessional of beginner. 

 

Op de woensdag is de spelvorm 9-holes individueel Stableford en 9-holes greensome 

Stableford, beide met handicapverrekening. 

 

Op de zondag is de spelvorm 18-holes individueel Stableford met handicapverrekening. 

 

2 DEELNAMECRITERIA: LEEFTIJD 

 

Voor deelname aan de Najaarscompetitie geldt geen leeftijdscriterium.  

 

3 DEELNAMECRITERIA: HANDICAP 

 

Voor deelname aan de Najaarscompetitie geldt een maximum WHS Exact Handicap van 40,0. 

Als er een professional in het team zit, dan ontvangt hij het normale aantal playing 

handicapslagen, behorende bij zijn/haar handicap. Heeft de professional geen 

handicapregistratie, dan ontvangt hij de playing handicapslagen behorende bij een Exact 

Handicap van 0,0. 

 

4 DEELNAMECRITERIA: TEAM 

 

Elk team bestaat uit 4 speelsters/spelers. Er is geen restrictie op het aantal heren of dames. Elke 

combinatie is mogelijk. Ook professionals kunnen deel uitmaken van het team. 

 

5 SPEELGERECHTIGD 

 

De spelers in een team, zowel amateurs als professionals, moeten op enigerlei wijze verbonden 

zijn aan de vereniging waarvoor zij uitkomen. Dit houdt in dat de amateur lid moet zijn van de 

vereniging. De verbondenheid van de professional aan de vereniging kan bijvoorbeeld inhouden 

dat hij les geeft op de betreffende club. 

 

6 INVALLERS 

 

Er is geen invallersregeling in de Najaarscompetitie, dit houdt in dat iedereen die aan de 

deelnamecriteria voldoet, kan meespelen in de Najaarscompetitie. 
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7 SPEELDATA WOENSDAG AFDELING EN ZONDAG AFDELING 

 

Speeldagen Woensdag Afdeling: 

Speeldag 1: woensdag 6 oktober 

Speeldag 2: woensdag 13 oktober 

Speeldag 3: woensdag 20 oktober 

Speeldag 4: woensdag 27 oktober 

 

Speeldagen Zondag Afdeling: 

Speeldag 1: zondag 10 oktober 

Speeldag 2: zondag 17 oktober 

Speeldag 3: zondag 24 oktober 

Speeldag 4: zondag 31 oktober 

 

Voor zowel de woensdag afdeling als de zondag afdeling is de Finaledag op: zondag 7 november. 

 

Op woensdag 15 september sluit de inschrijving en op woensdag 22 september wordt de poule-

indeling gepubliceerd. 

Per ingeschreven team bent u op één van bovenstaande speeldagen ontvangende club. Schrijft 

u meerdere teams in, dan kan er gelijktijdig ontvangen worden. 

 

De finaledag zal gespeeld worden op Golfclub Anderstein op zondag 7 november. Voor deze 

finale worden in totaal de 10 beste poulewinnaars uitgenodigd. Hoe de verdeling per speeldag 

zal zijn, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per speeldag. Na de bekendmaking van de 

indeling zal de finaleregeling bekend worden gemaakt. 

 

8 SAMENSTELLEN POULES 

 

Voor het samenstellen van de poules, die uit vier of drie teams bestaan, worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- er wordt gestreefd naar beperking van de reistijden; 

- in principe niet twee teams van dezelfde club in één poule; 

- de samenstelling van de poules hangt af van de lengte van de ontvangstbanen. 

 

9 WIJZIGING VAN WEDSTRIJDEN 

 

Verenigingen staat het vrij om onderling wijzigingen aan te brengen aan het ontvangstschema. 

Zij kunnen op eigen initiatief, zonder inmenging NGF, contact met elkaar opnemen om tot een 

veranderd speelschema te komen. Mocht er een verandering plaatsvinden, dan dient deze wel 

te worden doorgegeven aan de NGF. 

 

10 STARTTIJDEN 

 

De verenigingen die participeren, blokkeren per ingeschreven team zoveel starttijden dat er een 

‘starttijdruimte’ ontstaat van 45 minuten per team. Wij willen een adviesstarttijd van 11:00 uur 

geven voor de Najaarscompetitie, maar hier geldt dat indien een andere tijd op de baan beter 

uitkomt, u vrij bent om dit naar redelijkheid te veranderen. 

Achterliggende gedachte van de adviesstarttijd is dat de binnenkomst van de flights dan einde 

middag zal zijn en er een ‘soepele’ overgang is naar de borrel en eventueel diner. 
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11.1 INDELING FLIGHTS WOENSDAG AFDELING 

 

De eerste 9-holes wordt individueel Stableford gespeeld. Het is de keuze van de ontvangende 

club of er wordt gestart in acht flights van 2 spelers of vier flights van 4 spelers. 

 

De tweede 9-holes wordt greensome Stableford gespeeld. De greensomeparen worden 

samengesteld op volgorde van de singles, waarbij de eerste twee spelers de eerste greensome 

vormen en de tweede twee spelers de tweede greensome. Elk team bepaalt voor het eigen 

team zelf de volgorde van de singles. 

Bij het doorlaten in de singles verandert de opstelling in de greensome niet. 

 

11.2 INDELING FLIGHTS ZONDAG AFDELING 

 

Het is een keuze van de ontvangende club of er flights van 3 of 4 spelers worden samengesteld. 

Indien er gekozen wordt voor flights van 4 spelers, dan wordt geadviseerd om van elk team er 

telkens 1 speler/speelster in een flight te plaatsen. Zo krijg je 4 flights van 4 spelers. 

Maar er kan en mag dus ook in flights van 3 spelers worden gespeeld om de doorstroming te 

bevorderen. Flightsamenstelling is dan naar eigen inzicht ontvangende club. 

 

12 GREENFEE 

 

Bij inschrijving gaat de vereniging akkoord een maximale greenfee te berekenen van 

€ 35.- per speler van de bezoekende teams. 

 

13.1 SPELVORM EN AFSLAGPLAATS WOENSDAG AFDELING 

 

De spelvorm is eerst 9-holes individueel Stableford met handicapverrekening en daarna 9-holes 

greensome Stableford met handicapverrekening. Voor beide onderdelen geldt dat er geen 

verplichting is van welke kleur tee er gespeeld moet worden. De keuze voor de kleur tee ligt bij 

de ontvangende vereniging. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, dan dienen heren 

van de gele tee te spelen en dames van de rode tee. 

 

13.2 SPELVORM EN AFSLAGPLAATS ZONDAG AFDELING 

 

De spelvorm is 18 holes individueel Stableford met handicapverrekening, waarbij er geen 

verplichting geldt van welke kleur tee er gespeeld moet worden. De keuze voor de kleur tee ligt 

bij de ontvangende vereniging. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, dan dienen 

heren van de gele tee te spelen en dames van de rode tee. 

 

14.1 BEREKENING WEDSTRIJDPUNTEN WOENSDAG AFDELING 

 

De drie beste scores van de vier 9-holes individueel Stableford scores vormen tezamen met 

beide scores van de greensome Stableford de teamscore. Het team met de hoogste totaal 

teamscore ontvangt 6 wedstrijdpunten. Het volgende team ontvangt 4 wedstrijdpunten. Het 

team daarna 2 wedstrijdpunten en het team dat als vierde eindigt in de daguitslag ontvangt 

geen wedstrijdpunten. Als er twee of meer teams een gelijke teamscore hebben, dan worden 

de wedstrijdpunten gedeeld. 
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14.2 BEREKENING WEDSTRIJDPUNTEN ZONDAG AFDELING 

 

De 3 beste scores van de 4 tellen mee voor de teamscore. Het team met de hoogste totaal 

teamscore ontvangt 6 wedstrijdpunten. Het volgende team ontvangt 4 wedstrijdpunten. Het 

team daarna 2 wedstrijdpunten en het team dat als vierde eindigt in de daguitslag ontvangt 

geen wedstrijdpunten. Als er twee of meer teams een gelijke teamscore hebben, dan worden 

de wedstrijdpunten gedeeld. 

 

15 EXTRA WEDSTRIJDPUNT 

 

De beste individuele score van de dag levert 1 extra wedstrijdpunt op voor het team waarin 

hij/zij speelt. Mochten er meer spelers met de beste hoogste score zijn, dan ontvangt elk team 1 

extra wedstrijdpunt. Zijn er twee spelers met de beste hoogste score die deel uitmaken van 

hetzelfde team, dan ontvangt dit team toch maar 1 extra wedstrijdpunt. 

De individuele score geldt logischerwijs voor de Woensdag Afdeling over 9-holes en voor de 

Zondag Afdeling over 18-holes. 

 

16 GELIJKE EINDSTAND POULE NA POULEWEDSTRIJDEN 

 

Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de eindstand van de poulewedstrijden beslist de totale 

som van de behaalde dagscores van de gelijk geëindigde teams. Vervolgens de hoogst behaalde 

individuele dagscore van een teamlid op een van de wedstrijddagen. Ten slotte beslist het lot. 

 

17 WEDSTRIJDFORMULIER 

 

Na afloop van de wedstrijd moet de captain van de gastvereniging nog dezelfde dag het 

wedstrijdformulier inscannen en mailen naar ajterbeek@ngf.nl. 

Het originele wedstrijdformulier moet hij vervolgens in archief bewaren. 

 

18 AFGEBROKEN/AFGELASTE WEDSTRIJD 

 

Een wedstrijd kan uitsluitend worden afgebroken/afgelast door de referee of een bevoegd 

clubfunctionaris. Bij afbreken wordt de speeldag niet overgespeeld. De speeldag op de 

betreffende vereniging komt te vervallen. 

 

NB In geval van onweer mag een speler zelf conform Regel 6.8 van de Golfregels het spel 

tijdelijk onderbreken. 


