NGF Competitie 2021 – Golfclub Prise d’Eau
Het aantal in te schrijven teams dat deelneemt aan de competitie is afhankelijk van de
belangstelling die er voor bestaat, maar is ook aan een maximum gebonden vanwege de
baanbezetting: maximaal 10 teams op één dag in de 27 holes- of 36 holes competitie.
In 2021 worden alle teams ingeschreven in de OPEN Klasse, dat wil zeggen 27 holes of 36
holes competitie zonder handicapverrekening.
Voor de dinsdag (dames), donderdag (dames senioren) en vrijdag (heren senioren) worden
de teams bij voorkeur ingeschreven in de 27 holes competitie.
Ook is er de mogelijkheid in te schrijven voor de PAR 3 competitie, de mix C competitie,
welke wordt gespeeld op de vrijdag.
Op voorhand kan geen uitspraak gedaan worden over de teamindeling. Er kan een aantal
criteria van toepassing zijn, maar de Technische commissie (afgekort TC) zal met het
samenstellen van de teams zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van spelers en
teams. Voor hogere teams (competitieve) kunnen selectieprocedures gelden. Voor de lagere
teams (recreatieve) zal dit minder gelden.
Er is geen harde handicaplimiet maar het streven is in de dames en heren competitie 27 holes
en 36 holes te gaan spelen met een handicap van maximaal 24.0. In C competitie met
maximaal handicap 36.
Hoofdklasse.
Dames 1, Dames senioren 1, Heren 1, Heren senioren 1 en Mix C behoren tot de selectie
waarvoor een op maat gemaakt trainingsschema wordt samengesteld. Spelers en speelsters
die tot de selectie willen behoren moeten voldoen aan de gestelde selectiecriteria. Uitslagen
van officiële wedstrijden o.a. de maandbekers, matchplay- en strokeplay-kampioenschap
worden door de T.C. gebruikt om tot een voor- en definitieve selectie te komen. Daarnaast
kan de T.C. voor deze speelsters en spelers nog specifieke selectiewedstrijden uitschrijven
om tot een definitieve selectie te behoren.
Indien de interesse er is wil de T.C. een competitief heren 1 (27 holes) zondag samenstellen
met als doelstelling promotie naar de hoofdklasse. Ook hier geldt dat de TC aan de hand
officiële clubwedstrijden zal beoordelen wie voor dit team in aanmerking komt. Ook voor dit
team zal een op maat gemaakt programma worden samengesteld.
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Selectiecriteria
Iedereen kan zich aanmelden voor de competitie.
Om uiteindelijk geselecteerd te kunnen worden moeten de spelers voldoen aan de volgende
criteria:
1. De speler/speelster moet voldoen aan de handicapeis en het golfniveau moet in
overeenstemming zijn met de handicap;
2. De speler/speelster moet minimaal 5 Q kaarten inleveren, waarvan minstens 3
wedstrijdkaarten;
3. De speler/speelster geeft er blijk van een goede teamgeest, teammentaliteit en
wedstrijdattitude te hebben;
4. De speler/speelster heeft een goede conditie;
5. De speler/speelster committeert zich aan de gestelde eisen en selectiecriteria indien deze
worden gevraagd. Met name aan de hoogste teams kunnen, zoals aangegeven, extra
eisen gesteld worden.
6. De speler/speelster is een actief verenigingslid en neemt deel aan zo veel mogelijk
verenigingswedstrijden. Met name de Strokeplay kampioenschappen, Matchplay
kampioenschappen en de maandbekers zijn hierbij van belang;
7. De speler/speelster neemt deel aan de voorbereidingstrainingen
8. De speler/speelster worden verplicht deel te nemen aan de etiquette en regelavond(en);
9. De speler/speelster heeft zelfverantwoordelijkheid en zelfmanagement;
Randvoorwaarden:
 Voor heren 1, dames 1, heren senioren 1, dames senioren 1 en C-mix 1 (selectie) wordt
een uitgebreider trainingsprogramma samengesteld.
 Voor de overige teams stelt de T.C. in overleg met de spelers/speelsters en Golf
Academy een trainingsprogramma samen.
 De spelers worden geacht te spelen in door de club bepaalde competitiekleding
 Afhankelijk van de financiële situatie zal een vergoeding worden gevraagd voor nieuw
aan te schaffen competitiekleding.
 Van alle spelers wordt commitment gevraagd richting het team, kleding en vereniging.
 Besef dat je als deelnemer aan de competitie een ambassadeur bent voor Prise d'Eau.
 Het inschrijfgeld voor de competitie 2021 zal nader worden bepaald en in januari 2021
krijgt u hiervan de factuur.
 Het inschrijfgeld voor de selectiespelers van heren 1, dames 1 en jeugdleden bedraagt €
0,De keuze van de teams
De T.C. streeft er naar met de sterkst mogelijke samenstelling van de teams deel te nemen
aan de competitie, waarbij zij rekening houdt met de ‘balans’ in de teams.
De hoogte van de handicap, de deelname aan de wintertraining, de bewezen speelsterkte, de
gespeelde competitie(s) en het passen in een team, zijn mede bepalend voor welk team men
wordt geselecteerd. Extra selectiewedstrijden kunnen worden uitgeschreven
De uiteindelijke teams worden samengesteld in overleg met de T.C en de captains.

Namens de T.C: Toine Aarts.
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