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Competitieprotocol 2022 [concept] 
 
 
 
 

 
 
Doelstelling 
Het doel van dit protocol is tweeledig: 

1) Informatie verschaffen aan (potentiële-) competitiespelers van Golfvereniging De 
Swinkelsche over deelname aan de NGF voorjaarscompetitie 2022; 

2) Vastlegging van de regels voor Golfvereniging De Swinkelsche betreffende de deelname 
aan de NGF voorjaarscompetitie 2022. 

 
Uitgangspunt 
De basisgedachte achter het competitieprotocol is dat iedere (potentiële-) competitiespeler in de 
gelegenheid is vooraf vast te stellen op grond van welke eisen en criteria toelating als 
competitiespeler en de indeling in teams plaatsvindt. Ieder lid dat competitie wil spelen, dient 
zich individueel in te schrijven en wordt geacht op de hoogte te zijn van dit protocol en van het 
algemeen competitiereglement van de NGF. 
 
Randvoorwaarde 
De deelname aan de NGF Competitie is alleen voor leden van Golfvereniging De Swinkelsche 
beschikbaar met een speelrecht voor jaar 2022 op Golfbaan de Swinkelsche. De onderbouwing 
hiervoor is het feit dat tijdens de thuisspeeldagen wij samen met Golfbaan de Swinkelsche vier 
teams met ieder zes spelers ontvangen die daarvoor geen greenfee verschuldigd zijn. 
 
Criteria 
Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een competitieteam dient men te beschikken over 
een goede kennis van de golfregels en de etiquette. Met de inschrijving zegt men toe de kosten 
die de deelname aan de competitie met zich meebrengt (reiskosten, voorspelen, diners, kosten 
gastheerschap) te zullen voldoen. De richtlijn voor de speelsterkte van (potentiële-) deelnemers is 
handicap 26.4 of lager (categorie 1 t/m 4). Van competitiespelers of potentiele competitiespelers 
wordt verwacht dat ze in het voorafgaande jaar minimaal aan 4 clubwedstrijden hebben 
deelgenomen (maandbeker, strokeplay- of matchplay kampioenschappen). 
 
Recreatief of prestatief 
Het Bestuur stelt jaarlijks het aantal teams vast en welke van deze teams als prestatieve teams 
worden aangemerkt. De overige teams gelden als recreatieve teams en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Competitiecoördinator. Voor de spelers van prestatieve teams 
kunnen andere regels en verplichtingen gelden dan voor die van de recreatieve teams. Deze 
zullen voorafgaand aan de definitieve teamindeling separaat aan de betrokkenen bekend worden 
gemaakt. 
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Invallers- en reservepoule 
Voor alle competities kunnen leden zich inschrijven als algemeen reserve. De captains kunnen 
van deze reservepoule gebruik maken, onder berichtgeving aan de Competitiecoördinator. 
Inschakeling van niet in de reservepoule opgenomen spelers kan uitsluitend na overleg met de 
Competitiecoördinator. 
     Begrippenlijst 
 
Team minimaal zes en maximaal 8 spelers vormen een team; 
 
Captain is een speler van het team met extra taken en verantwoordelijkheden voor en de 

competitie; 
 
Reserve is een speler van een team die tijdens de wedstrijd niet is opgesteld; 
 
Invaller is een speler die geen deel uitmaakt van de beginopstelling van de teams; 
 
Senior speler m/v die op 1 april 2022 50 jaar of ouder is; 
 
Greensome spelvorm voor dubbels waarbij beide spelers afslaan en vervolgens met de bal 

keuze om en om spelen; 
 
Etiquette gedragsregels rond het golfspel. Deze zijn niet vrijblijvend tijdens de NGF- 

competitie. De etiquette zijn onderdeel van het wedstrijdreglement; 
 
Zero Tolerance de NGF kent géén gedoogbeleid ten aanzien van overtredingen tegen 

wedstrijdreglement; 
 
Gastheerschap tijdens de NGF-competitie spelen de deelnemers uitsluitend op de andere 

banen. Op de eigen baan is het team gastheer/-vrouw; 
 
Thuisspeeldag het is gebruikelijk dat het ‘thuisspelende’ team de kosten voor de ontvangst, de 

lunch en de borrel voor haar rekening neemt tot aan het diner. Een richtlijn 
voor deze kosten is circa € 1.400,00 per team. De teamcaptains kunnen in 
onderling overleg hierover andere afspraken maken. 

 
Diner het is gebruikelijk dat na afloop van iedere wedstrijddag de deelnemende teams 

gezamenlijk dineren. Een richtlijn voor de kosten van het diner inclusief drank 
is circa € 37,50 per persoon; 

 
Kleding het is verplicht tijdens de competitie de wedstrijdpolo en -trui te dragen. Die is 

voor eigen rekening; 
 
 
Speelrecht de jaarlijkse overeenkomst met Golfbaan de Swinkelsche voor het mogen 

bespelen van de golfbaan. 
 

Jaarplanning NGF-Competitie 2022 
 
 
2021 September  : vaststelling deelname 
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In nauwe samenwerking met de Golfbaan de Swinkelsche stelt het bestuur in juli vast aan welke 
competities en met welk maximaal aantal teams zij wil deelnemen in 2022. 
 
2021 Oktober : belangstellingsregistratie NGF-Competitie 2022 
De Competitiecoördinator stelt op basis van inschrijvingen en toezeggingen een voorstel op 
voor de daadwerkelijk in te schrijven teams.   
 
2021 rond Sinterklaas : inschrijving teams NGF-Competitie 2022 
De inschrijving van de teams vindt plaats bij de NGF inclusief de wensen voor de dagen dat 
Golfbaan de Swinkelsche gastheer is. In samenspraak met Golfbaan de Swinkelsche gaan we 
voor één team per thuisspeeldag er is dan nog ruimte voor andere golfers. Per team dat een 
vereniging terugtrekt is een boete verschuldigd aan de NGF. 
 
2021 December : vaststelling teamindelingen 
De Competitiecoördinator stelt teams vast op basis van de spelers handicaps (WHS per 1 
oktober) en in samenspraak met de pro. De voorlopige indeling krijgt iedere deelnemer 
toegestuurd. 
 
2021 November : start voorbereiding (lessen) competitie 2020 
 
2022 Januari - Maart : Een aantal Greensome wedstrijden over 9 holes  
 
2022 Februari : [optioneel] trainingsstage(s) 
 
2021 Maart : definitieve inschrijving teams 
 
2021 Eind Maart tot begin Mei : NGF Competitie 2022 
 
 
 
 


