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G&CC de Herkenbosche 

NGF Competitie & Selectiereglement 

 
Om te komen tot een optimale samenstelling van de NGF competitieteams, heeft het 

bestuur het hierna volgende selectiereglement vastgesteld. Bij de vaststelling van dit 

selectiereglement staat de wens tot een verhoging van het prestatieve niveau van de 

NGF competitieteams voorop. Naar de mening van het bestuur komt dit het spelpeil 

ten goede en is dit goed voor het gezond functioneren van G&CC de Herkenbosche. 

 

1. Toelatingscriteria 
 

Om genomineerd te kunnen worden voor de voorlopige trainingsteams en de NGF 

competitie, wordt er in principe gestreefd naar de volgende criteria: 

 

a. De NGF hanteert voor deelname aan de competitie een maximale handicap van 

36,0, maar G&CC de Herkenbosche streeft voor nominatie van de verschillende teams 

de volgende maximale handicaps na: 

Heren standaard 36 holes  hcp cat 2 (max 11,4) 

Heren 27 holes                        hcp cat 4 (max 26,4)  

Dames standaard 36 holes   hcp cat 3 (max 18,4) 

Dames dinsdag 1 27 holes  hcp cat 3 (max 18,4) 

Dames dinsdag 2 & 3 27 holes          hcp cat 4 (max 26,4) 

Heren senioren 1 27 holes              hcp cat 2 (max 11,4) 

Heren senioren 2 & 3 27 holes hcp cat 4 (max 26,4) 

Dames senioren 27 holes  hcp cat 4 (max 26,4)  

Jeugd 18 holes              hcp cat 5 (max 36,0)  

 

De definitieve handicap wordt bepaald begin januari van het jaar waarin de speler 

deelneemt aan de NGF competitie nadat de Regel & Handicap Commissie de 

jaarrevisie van de handicaps van iedereen heeft uitgevoerd. Mocht het noodzakelijk 

zijn, en afhankelijk van de klasse waarin het team gaat spelen, zullen er ook hogere 

handicappers toegelaten worden in de diverse teams. 

 

b. Het clublid dient aan te tonen dat hij/zij prestatief golf speelt. Hiertoe moet worden 

aangetoond dat hij/zij in het lopende jaar heeft deelgenomen aan een aantal qualifying 

wedstrijden over 18 holes. Een speler die een Q-wedstrijd op een andere baan heeft 

gespeeld dient zijn kaart in te leveren bij de R & H Cie en aan te geven dat deze in het 

systeem als wedstrijdresultaat dient te worden gezet. Voor alle teams bedraagt het 

minimum aantal Q- wedstrijden 5, waarvan tenminste 3 verenigingswedstrijden. 

 

c. Indien een speler niet aan de eisen genoemd in punt 1 en 2 kan voldoen, en wel wil 

deelnemen aan de NGF competitie, zal de CBC in overleg met het bestuur bepalen of 

de opgegeven reden voor het niet voldoen aan de eisen legitiem is.  

 

 

2. Aanmeldingsprocedure 
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Clubleden die genomineerd willen worden voor deelname aan de NGF competitie en 

die voldoen aan de toelatingscriteria, dienen zich voor 1 september van het jaar 

voorafgaande aan het betreffende competitiejaar per e-mail aan te melden bij de CBC. 

De contact gegevens van de CBC staan op de website. Aanmelden kan uitsluitend via 

een email aan de CBC. Bij jeugdspelers kan een aanmelding geschieden vanuit de 

trainingen, d.w.z. via de pro’s. 

 

Clubleden die in het afgelopen competitiejaar hebben deelgenomen aan de NGF 

competitie zijn in beginsel automatisch genomineerd. Dit betekent echter niet dat de 

genomineerde kan claimen om in hetzelfde team te spelen. Voor deze clubleden zal 

vanuit praktische overwegingen via de teamcaptains worden nagegaan of de 

teamleden ook voor het komende jaar gebruik willen maken van de nominatie. Taak 

van de captains is om namen van spelers voor het komend jaar door te geven aan de 

CBC, e.e.a. voor 1 september van jaar voorafgaande aan het betreffende 

competitiejaar. Ieder clublid blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

tijdige aanmelding.  

 
3. Voorlopige trainingsteams 
 

Op basis van de nominaties worden de voorlopige trainingsteams samengesteld. 

Deelname aan de competitietrainingen is verplicht voor alle genomineerden. 

Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk na goedkeuring door het bestuur via de 

CBC, die hierbij advies zal inwinnen bij de betrokken professionals.  

 

De trainingsteams bestaan uit maximaal 8 personen. Indien het aantal nominaties 

groter is dan de beschikbare plaatsen in de trainingsteams, wordt een selectie gemaakt 

door het bestuur via de CBC op basis van gebleken geschiktheid. De uiteindelijke 

beslissing ligt via de CBC bij het bestuur. 

 

De CBC koppelt de samenstelling van de voorlopige trainingsteams voor 15 

september van het jaar voorafgaande aan het betreffende competitiejaar terug aan alle 

genomineerden. De CBC zorgt voorts voor tijdige aanmelding van de competitieteams 

bij de NGF. 

 

Er is een financiële regeling beschikbaar voor betaling van de lessen door de 

voorlopige trainingsteams. Deze regeling is vastgelegd in de “Regeling financiële 

tegemoetkoming training NGF competitieteams” en wordt jaarlijks door het bestuur 

vastgesteld. De CBC zorgt voor communicatie van deze regeling aan de leden van de 

voorlopige trainingsteams. 

 

4. Definitieve competitieteams 
 

De competitietrainingen starten vanaf september van het jaar voorafgaande aan het 

betreffende competitiejaar voor de voorlopige competitieteams. De bij de 

competitieteams betrokken golfprofessionals adviseren het bestuur via de CBC 

uiterlijk 15 januari van het betreffende jaar of de samenstelling van de voorlopige 

competitieteams aanpassing behoeft.  Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn, indien een 

speler/speelster zich kort voor de competitiestart aanmeldt als lid bij G&CC de 

Herkenbosche en beschikt over gewenste golfkwaliteiten. De uiteindelijke beslissing 

omtrent deelname of terugtrekking van de competitieteams ligt bij het bestuur van 
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G&CC de Herkenbosche, dat hierin geadviseerd wordt door de CBC. De CBC wordt 

op haar beurt weer geadviseerd door de pro’s. De Pro kan en mag op cruciale 

momenten tijdens de competitie keuzes maken over de samenstelling van het team 

teneinde de best te behalen prestatie na te kunnen streven. 

 

5. Rechten en plichten competitieteams 
 

De competitieteams vertegenwoordigen G&CC de Herkenbosche in de NGF 

Competitie. De leden van de betreffende teams worden geacht zich op gepaste wijze te 

gedragen en zich te conformeren aan het NGF Competitiereglement. 

 

Voor alle teams is het volgen van de 20 uur les verplicht. De captains zijn 

verantwoordelijk voor de correcte betaling van de trainingen. Elke speler betaalt mee 

aan de trainingskosten van zijn/haar team. 

 

Het is de deelnemende competitieteams toegestaan om binnen de grenzen van het 

NGF Competitiereglement sponsoren te werven. Indien sprake is van sponsoring van 

kleding, geldt als eis dat het logo van G&CC de Herkenbosche eenduidig wordt 

aangebracht op de kleding. 

 

6. Toezicht, evaluatie en verslag 

 
Het bestuur van G&CC de Herkenbosche heeft de CBC belast met het toezicht op de 

uitvoering van dit reglement. De CBC evalueert de regeling jaarlijks aan het einde van 

de NGF competitie, doet hiervan schriftelijk verslag aan het bestuur en doet zo nodig 

een voorstel tot verbetering van de regeling. 

 

7. Inwerkingtreding 
 

Dit reglement treedt integraal in werking op 17 juni 2019 en geldt voor de NGF 

competitie van 2020.  

 


