
 

COMPETITIEREGLEMENT 2019 

NGF en NOBRA 

d.d. 1 augustus 2018 

 

Inleiding 

Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde 

wedstrijden ook aan een (landelijke of regionale) competitie deel te kunnen nemen. Hiermede wil de vereniging 

onderstrepen dat zij een goede balans tussen het sportieve en recreatieve element nastreeft. Tevens biedt het de 

vereniging de mogelijkheid om zich naar buiten toe te presenteren en daarmee goede PR voor zowel de club als de baan te 

verrichten. Het bestuur beslist jaarlijks met hoeveel teams aan welke NGF-competitie kan worden deelgenomen.  

De competities waarvoor leden van golfvereniging Het Woold zich kunnen aanmelden betreffen: 

● NGF-competitie; dit betreft een door de NGF georganiseerde competitie. 

● Nobra competitie; dit betreft een door de Nobra (afkorting voor Noord-Brabant) georganiseerde competitie, dit in 

twee vormen namelijk Matchplaycompetitie of Stablefordcompetitie. 

Golfclub Het Woold hanteert het principe van een open inschrijving voor de competitie. Het aantal in te schrijven teams 

aan de competitie is afhankelijk van de belangstelling die er bestaat voor de competitie. 

Hieronder vindt u informatie over de beide competities en de voorwaarden die aan deelname zijn verbonden. 

 

NGF COMPETITIE 

Algemene informatie  

● Het competitiereglement van de NGF is van toepassing 

● De competitie loopt van eind maart/begin april tot en met mei 2019 en bestaat uit vijf wedstrijddagen (en 

eventueel een reserve dag); in sommige gevallen gevolgd door promotie/degradatiewedstrijden. 

● Een team bestaat uit maximaal 7 spelers (junioren: 5) 

Op een wedstrijddag spelen 6 spelers (junioren: 4) die worden opgesteld door de teamcaptain. 

In overleg met de teamcaptain en de TC kan een team uit maximaal 8 spelers (junioren: 6) bestaan. 

● Een van de vijf speeldagen is men gastheer of gastvrouw, dan speelt het thuisteam niet. 

● Voor de seniorencompetitie Dames en Heren is de leeftijdslimiet: 50 jaar of ouder per 1 april 2019 

● Voor de juniorencompetitie is de leeftijdslimiet: jonger dan 21 jaar per 1 januari 2019 

● De spelvorm op een wedstrijddag is matchplay 

● Opgave voor 2019 is mogelijk voor de volgende teams: 

o Heren 1, 36 holes 

Zondag: 18 holes foursome; 18 holes single 
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o Heren 1, 27 holes 

Zondag: 9 holes greensome; 18 holes single 

o Heren senioren 1, 27 holes 

Vrijdag: 9 holes greensome; 18 holes single 

o Heren senioren 1,2,3,4…, 18 holes 

Vrijdag: 9 holes single; 9 holes greensome 

o Dames 1, 27 holes 

Zondag: 9 holes greensome; 18 holes single 

o Dames 1, 27 holes 

Zondag: 9 holes greensome; 18 holes single 

o Dames senioren 1, 18 holes 

Donderdag: 9 holes single; 9 holes greensome 

o Junioren 1, 36 holes 

Zondag: 18 holes foursome; 18 holes single 

o Junioren 1, 18 holes 

Zondag: 18 holes met stableford verrekening 

o Overige teams 

Alleen na overleg met de technische commissie 

 

Voorwaarden voor deelname  

● Spelers dienen zich via E-Golf aan te melden vóór 1 oktober 2018. 

● Spelers dienen een actieve handicap (minimaal 36) te hebben op basis van minimaal ACHT Qualifying kaarten, 

waarvan er minimaal VIER in een Q-(club)wedstrijd zijn gelopen. 

● Spelers dienen sterk te hechten aan teamvorming (het "samen uit, samen thuis” principe); 

● Spelers dienen in principe op alle competitiedagen (inclusief reserve dag) beschikbaar te zijn; leden, die niet aan 

alle wedstrijden kunnen of willen deelnemen, kunnen zich inschrijven als reservespeler. 

● Spelers dienen bereid te zijn deel te nemen aan door de captain georganiseerde trainingen, bijeenkomsten, 

oefenwedstrijden en het voorspelen op andere banen; 

● Spelers in de competitie zijn bij wedstrijden op de eigen baan als gast team aanwezig om: 

o De andere teams te ontvangen, 

o Als starter op te treden 

o De gastspelers te begeleiden in de baan 

o Gezamenlijk de lunch te gebruiken 

o De gastspelers aan het einde van de wedstrijd op te vangen. 

● Spelers dienen deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingen. 

● De speler/speelster conformeert zich aan het door de vereniging voorgeschreven tenue: 

o Lichtblauwe polo met logo Het Woold 

o Donkerblauwe trui met Logo Het Woold 
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● Spelers dienen deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde regelavond. 

Van alle spelers die deelnemen aan de competitie wordt verwacht dat zij: 

● De regels en etiquette, die de NGF in het competitiereglement stelt, in acht nemen; 

● Zich als ambassadeurs van de vereniging en golfbaan gedragen en bij de wedstrijden op onze baan als goede 

gastvrouw/gastheer gedragen;  

● Na afloop van een wedstrijd aanwezig blijven tot en met een eventuele gezamenlijke maaltijd en/of prijsuitreiking. 

 

Financiële consequenties  

De teams dienen rekening te houden met de volgende kosten: 

● Lunch tijdens de thuiswedstrijd voor de eigen spelers en de spelers van de bezoekende teams; 

● Koffie bij de ontvangst voor de eigen spelers en de spelers van de bezoekende teams; 

● Aanschaf van de clubkleding 

● Reiskosten 

● De kosten voor eten en drinken bij de uit- en thuiswedstrijden 

● Greenfees tijdens het voorspelen.  

Bij wedstrijden in de NGF-competities worden geen greenfees in rekening gebracht.  

De clubkleding is verkrijgbaar in de golfshop op Het Woold. 

De vereniging draagt circa 300 euro bij aan bovengenoemde kosten. 

Daarnaast draagt de vereniging bij: 

● Heren 1             € 1.300,00           voor trainingen door eigen golfopleiding  

● Dames 1           €     350,00            voor trainingen door eigen golfopleiding 

● Jeugd 1             €     350,00            voor trainingen door eigen golfopleiding. 

Additionele sponsoring dient vooraf afgestemd te worden met de technische commissie. 

 

Aanmelding voor de competitie 

Jaarlijks wordt via de website bekend gemaakt aan welke NGF-competities kan worden deelgenomen en op welke wijze en 

voor welke datum spelers zich voor deze competitie(s) kunnen aanmelden.  

Indeling in een team vindt plaats door de TC, waarbij als uitgangspunten worden genomen; 

● Voldoen aan de eerdergenoemde ‘Voorwaarden voor deelname’ 

● In de eerste teams plaatsing op basis van volgorde van handicap; als meetpunt wordt genomen 1 oktober 2018. 

De technische commissie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken. 

Golfbaan het Woold | Gezandebaan 46a | 5725 TN Asten-Heusden | T 0493 560462 | info@golfbaanhetwoold.nl | www.golfbaanhetwoold.nl 
Rabobank 16.36.25.794 | KvK 171.157.08 | BTW NL808384387B01 



 

 

 

Rol teamcaptain 

Captains worden aangewezen door het team. De teamcaptain vormt de schakel tussen de TC en alle leden van het team.  

De taken van een teamcaptain zijn onder andere: 

● Overleg met de TC 

● Overleg met andere teamcaptains uit de poule 

● Regelen van de financiële zaken binnen het team 

● Regelen van trainingen en oefenwedstrijden 

● In overleg met de TC organiseren van de thuiswedstrijden 

● Zorg dragen voor de wedstrijdformulieren en doorgeven van de uitslagen aan de NGF 

● Toezien op het naleven van de regels en etiquette zoals gesteld in het NGF-competitie reglement. 

 

 

NOBRA COMPETITIE 

Algemene informatie  

● De competitie loopt van eind maart tot en met eind mei 2019 en bestaat uit vijf wedstrijddagen voorafgegaan door 

een captains dag en gevolgd door een slotdag en een evaluatiedag. 

● Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 spelers. 

Dit mogen zowel alleen dames, alleen heren of gemengde teams zijn, 

Op een wedstrijddag spelen 6 spelers die worden opgesteld door de teamcaptain. 

Spelers die niet zijn opgesteld voor de wedstrijd mogen altijd onder dezelfde condities meespelen buiten de 

wedstrijd. 

● Een poule bestaat, indien mogelijk, uit 6 teams en 5 wedstrijden. Bij de thuiswedstrijd speelt ook het ontvangende 

team. 

● Bij de inschrijving dient u duidelijk te vermelden of uw voorkeur uitgaat naar Matchplay of Stableford. 

Voorwaarden voor deelname  

● Spelers dienen zich via E-Golf aan te melden vóór 1 oktober 2018. 

● Spelers dienen een actieve handicap te hebben. 

● Spelers dienen sterk te hechten aan teamvorming (het "samen uit, samen thuis” principe); 

● Spelers dienen in principe op alle competitiedagen beschikbaar te zijn; leden, die niet aan alle wedstrijden kunnen 

of willen deelnemen, kunnen zich inschrijven als reservespeler. 

● De speler/speelster conformeert zich aan het voorgeschreven tenue. 
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● Spelers dienen deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde regelavond, 

Van alle spelers die deelnemen aan de competitie wordt verwacht dat zij: 

● De regels en etiquette, die de NGF in het competitiereglement stelt, in acht nemen; 

● Zich als ambassadeurs van de vereniging en golfbaan gedragen en bij de wedstrijden op onze baan als goede 

gastvrouw/gastheer gedragen;  

● Na afloop van een wedstrijd aanwezig blijven tot en met een eventuele gezamenlijke maaltijd en/of prijsuitreiking. 

 

Financiële consequenties  

De kosten komen geheel voor rekening van de competitiespelers, zoals: 

● Reiskosten 

● Greenfees; deze zijn tegen gereduceerd tarief, inclusief koffie met iets lekkers bij ontvangst en €3 afdracht aan 

Nobra. 

● De kosten voor eten en drinken bij de uit- en thuiswedstrijden 

● De kosten voor het clubtenue: meestal alleen lichtblauwe polo FJ met logo Het Woold. 

 

Aanmelding voor de competitie 

Jaarlijks wordt via de website bekend gemaakt aan welke Nobra competities kan worden deelgenomen en op welke wijze 

en voor welke datum spelers zich voor deze competitie kunnen aanmelden.  

Indien men een groep van spelers/ speelsters bij elkaar heeft (minimaal 6, maximaal 10) kan men zich ook als groep 

aanmelden.  Individueel kan ook (met voorkeur voor wedstrijdvorm). 

 

Rol van de teamcaptain 

Captains worden aangewezen door het team. De teamcaptain vormt de schakel tussen de TC en alle leden van het team.  

De taken van een teamcaptain zijn onder andere: 

● Overleg met de TC 

● Overleg met andere teamcaptains uit de poule 

● Regelen van de financiële zaken binnen het team 

● In overleg met de TC organiseren van de thuiswedstrijden 

● Zorg dragen voor de wedstrijdformulieren en doorgeven van de uitslagen aan de Nobra 

● Toezien op het naleven van de regels en etiquette zoals gesteld in het Nobra- competitie reglement. 
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SLOTBEPALING 

Dit Reglement dient als aanvulling op het onverminderd van toepassing zijnde Competitiereglement van de NGF te worden 

beschouwd. 

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 
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