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14 augustus 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor: 

• De NGF competitie 2019. 

• Vacature(s) competitiecommissie. 
 

Vacature(s) competitiecommissie  
 
Golfclub Bergvliet is een actieve vereniging en 
daarom is er veel werk te doen. Kunt u een beetje 
vrije tijd beschikbaar maken als vrijwilliger bij de 
competitiecommissie en spreekt “vele handen 
maken licht werk” u aan? Neem dan contact op 
met Franka Martens (telefoon 06 51830122 of e-
mail naar competitie@golfclubbergvliet.nl ). Zij 
staat er momenteel alleen voor en kan uw hulp 
goed gebruiken. 
 
Bezoek ook even de pagina’s op onze website 
over het competitie spelen bij Golfclub Bergvliet. 
Tekst en uitleg onder het kopje Algemene 
informatie. 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/golfclub-
bergvliet/competitie-2018  
 

NGF competitie 2019 
 
Wanneer je graag aan wedstrijden deelneemt en 
je wilt je meten met spelers van andere vere-
nigingen, is deelname aan de NGF competitie 
een prima invulling. 
 
Waar dient u rekening mee te houden? 

• Een team dient op wedstrijddagen altijd 6 
spelers op te stellen. Het is dan ook belangrijk 
dat elk team meer spelers heeft om 
blessures, vakantie en ziekte op te kunnen 
vangen.  

• De NGF competitie van 2019 start eind maart 
/ begin april  en loopt door tot half mei. 

• Een poule bestaat 5 teams; hierbij heb je 5 
wedstrijddagen waarvan je 1x 
gastheer/vrouw bent en 4x speel je op de 
baan van de 4 andere teams in de poule.  

• Elk team kiest een captain die de 
communicatie met de captains van de andere 
teams in hun poule uitvoert. Hierbij worden 
zaken als voorspelen, kosten ontvangst/ 
lunch en diner besproken. 

 
 
 
 
 
Kosten 
De kosten om deel te nemen aan de NGF 
competitie kunnen variëren. Hierbij dient u 
rekening te houden met een richtbedrag ter 
hoogte van ca. 350 euro. Hierin zitten dan de 
kosten van 5x ontvangst, 5x lunch en 5x diner en 
eventueel afhankelijk wat de captains onderling 
af stemmen, de drankconsumpties. 
 
Uiterlijk 30 september 2018 opgeven.  
Individueel of als team. Hierbij kan het zijn dat het 
ene team teveel spelers heeft en een ander team 
te weinig. Wij zullen hier dan gaan kijken hoe we 
iedereen toch kunnen laten deelnemen aan de 
NGF competitie.  
 
Inschrijven kan alleen digitaal. Ga hiervoor naar: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/golfclub-
bergvliet/competitie-2019  
 
Voor een impressie van het competitiespelen en 
de teams in 2018 bevelen wij u de betreffende 
pagina’s op onze website aan:  
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/golfclub-
bergvliet/competitie-2018  
 
Waarschijnlijk is dit al voldoende tekst en uitleg 
om u warm te maken voor het spelen in compe-
titieverband. Wilt u nog meer informatie dan 
kunt u uw vraag of verzoek mailen naar 
competitie@golfclubbergvliet.nl t.a.v. Franka 
Martens. Zij helpt u graag verder.  
 
Hierna treft u het protocol NGF Competitie 2019 
aan.  
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NGF Competitie Protocol  
Golfclub Bergvliet 

 
1. Inleiding 
De doelstelling van dit protocol is het verschaffen 
van helderheid bij alle huidige en toekomstige 
competitiespelers van Golfclub Bergvliet. 
 
2. Doelstelling 
De basisgedachte van het competitieprotocol is 
inzicht te geven over de wijze van inschrijving en 
samenstelling van de NGF competitieteams van 
Golfclub Bergvliet. 
 
De golfclub/competitiecommissie wil voor de 
competitieteams een sportief klimaat creëren, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat op een zo 
hoog mogelijk niveau competitie te kunnen 
spelen (mits het niveau toereikend is). 
 
Van iedere speler die zich inschrijft voor de 
competitie wordt verwacht dat hij of zij op de 
hoogte is van het algemene competitie-
reglement van de NGF. Dit reglement is te 
raadplegen en te downloaden via de website van 
de NGF. (Zie http://www.ngfcompetitie.com ) 
 
3. Planning 
Voor de competitie 2019 is de volgende planning 
opgesteld: 
• Inschrijvingsperiode:  tot  30 september 2018 
• Selectie/teamsamenstelling: oktober 2018 
 
4. Inschrijving 
Om zich te kunnen inschrijven is een handicap 
vereist van maximaal 36.0.  
Inschrijving dient individueel te geschieden door 
middel van invulling van het inschrijfformulier,  
daarbij graag de voorkeur qua team opgeven.  
Om deel te kunnen nemen aan de NGF 
competitie moet men aan tenminste 2 van de 4 
competitiewedstrijden kunnen deelnemen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Selectie 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per 
competitievorm en het aantal te plaatsen teams 
zal, indien nodig, een selectie worden toegepast.  
 
Het maximaal aantal te plaatsen teams wordt 
jaarlijks door het bestuur van golfclub Bergvliet 
vastgesteld. 
 
Indien nodig (dit isl vooral van toepassing op de 
bij punt 7 genoemde selectie teams), zal er 
selectie plaatsvinden op basis van 
kwalificatiewedstrijden en het oordeel van de 
begeleidende pro. Daarnaast kan er gekeken 
worden naar de resultaten van de betreffende 
speler in de: 

• matchplay/strokeplaykampioenschappen,  

• maandmedals van het seizoen 2018 en 

• eventuele resultaten NGF competitie 2018. 
 
6. Kwalificatiewedstrijd 
Kwalificatie vindt plaats middels maximaal 2 
kwalificatiewedstrijden van 18-holes strokeplay. 
Dit is alleen van toepassing op heren 1 en dames 
1 (zondag 36 holes). 
 
7. Samenstelling teams 
 
7.a 
Doelstelling is, om jaarlijks zowel bij heren 1 als 
bij dames 1, een selectie team samen te stellen. 
Deze zullen worden geselecteerd op basis van de 
criteria genoemd onder 5. 
 
Hiervoor kunnen ook jeugdspelers geselecteerd 
worden. Definitieve samenstelling van deze 
teams zal in  2019 worden gedaan door de 
competitiecommissie aangevuld met de begelei-
dende Pro of Pro`s, waarna de competitie-
commissie beslist. 
 
  

http://www.ngfcompetitie.com/


 

3 / 4  

Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

 
7.b 
Overige teams bestaan in principe uit 7 of 8 
spelers. De samenstelling van de teams geschiedt 
door de competitiecommissie die daarbij 
rekening kan houden met de resultaten van de 
betreffende spelers in de: 

• matchplay/strokeplaykampioenschappen,  

• maandmedals van het seizoen 2018 en 

• eventuele resultaten NGF competitie 2018, 

• teamsamenstelling van het voorgaande 
seizoen. 

 
7.c 
Uit overige inschrijvingen, wordt een pool van 
reservespelers gecreëerd, waaruit de compe-
titiecommissie spelers kan toewijzen aan de 
betreffende captain. 
 
7.d 
Ieder team bepaalt onderling wie voor het 
betreffende seizoen de captain en co-captain zal 
zijn.  
De captain van het team maakt een indeling 
waarbij in principe alle teamleden ingeroosterd 
worden voor een gelijk aantal wedstrijden. 
 
7.e 
Indien een team tijdens de competitie door 
omstandigheden uit minder dan 6 spelers 
bestaat, kan de captain, (uitsluitend in overleg 
met de competitiecommissie), een beroep doen 
op de pool van reservespelers of een speler uit 
een lager ingedeeld team. 
 
7.f 
De samenstelling van de jeugdteams wordt 
geregeld vanuit de jeugdcommissie. 
Hiervoor is intensief overleg met de coördinator 
jeugdcommissie noodzakelijk. 
 
8. Senioren Dames en Heren teams 
Aanmeldingen voor senioren teams moeten 
individueel worden gedaan, tevens kan een 
teamvoorkeur worden aangegeven. 
Collectieve aanmelding van reeds bestaande 
teams, kunnen door de captain van het 
betreffende team worden aangemeld met 
opgave van het volledige team.  

 
 
Definitieve indeling en bevestiging zal geschieden 
door de competitiecommissie. 
Eerder vermelde regelingen voor reserve spelers 
gelden ook voor deze teams. 
 
9. Vervanging/teamwijzigingen 
Het is voor een captain niet mogelijk ontstane 
gaten zelf op te vullen. Een competitiespeler kan 
niet zo maar van team wisselen. 
Voor het gebruik van de zogenoemde ‘Wildcard’ 
(hetgeen alleen mogelijk is in de standaard 
afdeling), dwz. de inzet van een invaller die een 
lagere, actieve, exacte handicap heeft dan de 
basisspeler waarvoor hij invalt, dient vooraf 
overleg plaats te vinden met de 
competitiecommissie.  
Alle bovengenoemde zaken zijn ter beoordeling 
van de competitiecommissie. 
 
10. Trainingen 
Ter ondersteuning van de inzet van de 
competitieteams wordt door de golfclub een 
budget ter beschikking gesteld. De hoogte van dit 
budget wordt jaarlijks bepaald. Hierdoor kan het 
trainingsprogramma van jaar tot jaar verschillen. 
 
Deze ondersteuning, die ook zal bijdragen aan 
verhoging van de motivatie en het spelplezier, zal 
bestaan uit een trainingsprogramma dat in 
overleg met de Pro zal worden opgesteld en 
uitgevoerd. Hierbij geldt dat alle teams hetzelfde 
aantal trainingen krijgen. 
 
Het trainingsprogramma voorziet in ieder geval in 
verbetering van techniek, coursemanagement en 
mentalcoaching dit in samenspraak met de 
competitiecommissie. 
 
Er wordt wel verlangd dat er minimaal 2x 
deelgenomen wordt aan maandmedals en/of 
clubkampioenschappen.  Wanneer een compe-
titiespeler hier niet aan voldoet dient hij/zij de 
kosten van de trainingen terug te betalen aan de 
golfclub. 
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11. Clubkleding 
Teneinde de golfclub op een goede wijze te 
vertegenwoordigen, zullen alle teams voorzien 
worden van clubkleding. De kosten voor deze 
kleding zullen indien mogelijk worden 
gefinancierd uit sponsorgelden. Indien dit niet 
het geval is, zal van de spelers een verplichte 
eigen bijdrage worden gevraagd.  
 
Door inschrijving committeert ieder lid zich, 
zonder voorbehoud, aan het dragen van de 
kleding tijdens de competitie en de eventuele 
financiële consequenties te accepteren.  
 
Volledig gesponsorde kleding blijft eigendom van 
de golfclub en mag alleen tijdens de competitie 
gedragen worden. 
 
12. Kosten 
Voor deelname aan de competitie moet de 
deelnemer rekenen op ca. 350 euro aan horeca 
kosten. 
 
13. Sancties 
Leden die zich na de teamindeling terugtrekken 
uit een team zonder daarvoor dringende redenen 
te hebben, worden zowel voor het lopende, als 
de daarop volgende 2 jaren uitgesloten voor 
deelname aan de competitie. De beoordeling 
hiervan ligt bij de competitie commissie en de 
definitieve beslissing bij het algemeen bestuur. 
 
Wangedrag op de eigen baan, binnen de eigen 
golfclub of die van de gastverenigingen zal op zijn 
minst worden bestraft met één jaar uitsluiting 
van de competitie. Een en ander in overleg met 
en ter beoordeling van het bestuur van de 
golfclub. De sancties kunnen alleen door het 
bestuur worden opgelegd. 
 
14. Afgelasten competitie wedstrijd 
Het is de captain van het ontvangende team nooit 
toegestaan om zelf de competitiewedstrijd af te 
lasten. Zolang de baanmanager de golfbaan niet 
heeft afgekeurd, dan zal de wedstrijd altijd 
gespeeld moeten worden. Desnoods dient er 
gewacht te worden tot het weer beter wordt.  
 

 
Mocht er echt niet meer gespeeld kunnen 
worden, dan dient er uitgeweken te worden naar 
de reservedag. Onderlinge afspraken tussen 
teams kunnen nimmer worden gemaakt.  
Dit is tegen de regels gesteld in het NGF 
competitiereglement. 
 
15. Promotie/Degradatie 
Het feit of een team gepromoveerd of 
gedegradeerd is, geeft geen garantie dat dit team 
daar in het nieuwe seizoen van profiteert. 
Afhankelijk van het aantal teams, kan het zijn dat 
een ander team in de nieuwe klasse speelt. 
 
16. Horeca 
Voorafgaand aan de competitie zijn er afspraken 
gemaakt met de Horeca voor wat betreft de 
lunch en het diner. Er kan niet afgeweken worden 
van deze gemaakte afspraak. 
 
17. Tot slot 
Dit protocol zal slechts als basis dienen en zal in 
de loop der jaren waar nodig worden bijgesteld 
en uitgebreid. 
 
De competitiecommissie behoudt zich het recht 
voor dit protocol te allen tijde te wijzigen en/of 
aan te vullen. 
 
Bij onduidelijkheden of onvoorziene omstandig-
heden, beslist de competitiecommissie. 
 
18. Samenstelling competitiecommissie 2018/ 
2019 
 
Franka Martens: Voorzitter, NGF coördinator 
Indien u als vrijwilliger wilt toetreden tot deze 
commissie bent u van harte welkom. 
 


