Oosterhoutse Golf Club – NGF Competitie Protocol 2019
1. Doelstelling
De doelstelling van dit NGF Competitie Protocol is het verschaffen van helderheid voor alle
competitiespelers van De Oosterhoutse en voor leden die overwegen NGF Competitie te gaan spelen
voor De Oosterhoutse.

2. Inleiding
In het NGF Competitie Protocol wordt onderscheid gemaakt tussen Selectie- en Sportieve teams.
Binnen de twee categorieën teams wordt uitleg gegeven over de wijze van kwalificatie, teamsamenstelling, training en overige faciliteiten. Verder wordt er in het NGF Competitie Protocol
aandacht gegeven aan de rollen van de Captain en de Technische Commissie (TC), gastheerschap en
wijze van inschrijving.

3. Team categorieën
De TC maakt onderscheid in twee categorieën teams voor de NGF Competitie:
1. Selectieteams
2. Sportieve teams
1) Selectieteams
Dit betreffen teams die in hun categorie (27 en 36 holes) in de hoofd- of eerste klasse uitkomen.
Voor de NGF Competitie van 2019 zijn dit de volgende teams:
•
•
•
•

Zondag 27 holes Dames 1e klasse
Donderdag 27 holes Senioren Dames Hoofdklasse
Donderdag 27 holes Senioren Dames 1e klasse
Vrijdag 27 holes Senioren Heren 1e klasse

Vereisten voor spelers in Selectieteams
Spelers die zich inschrijven of via kwalificatie in aanmerking komen voor een Selectieteam dienen
volledig toegewijd te zijn zich aan de volgende vereisten te houden om zo het hoogst haalbare
resultaat te behalen:
-

aanwezigheid bij alle kwalificatiewedstrijden;
deelname aan voorbereidende en door de Pro begeleide trainingen;
het (al dan niet collectief) voorspelen;
aanwezigheid bij alle NGF Competitiewedstrijden; en
gastvrouw/heerschap tijdens de competitie.

Selectiecriteria voor Selectieteams
Een speler kwalificeert zich voor een Selectieteam op basis van handicap en minimaal 4 scores,
behaald in maandbekers en strokeplay kampioenschap van het afgelopen jaar. Ook de winter
maandbekers tellen mee om het voor nieuwe leden mogelijk te maken zich voor een Selectieteam te
kwalificeren.

No returns worden in principe gehonoreerd met de slechtste score van de betreffende wedstrijd
plus 1 slag. Mochten er specifieke redenen zijn voor een no return dan kan dit gemeld worden d.m.v.
een email aan de TC.
Samenstelling van Selectieteams
De zes beste spelers op basis van handicap plaatsen zich voor de eerste teams. Van deze 6 spelers
worden de beste 3 of 4 presterende spelers uit de maandbekers en strokeplay kampioenschappen
rechtstreeks geplaatst in de respectievelijke Selectieteams. De overige 3 of 2 aan te wijzen spelers
per team kunnen zich plaatsen d.m.v. de scores (minimaal 4) in maandbekers en strokeplay
kampioenschappen in combinatie met nader te bepalen kwalificaties in de voorbereidende periode
(ter beoordeling van de TC en in samenspraak met de Pro). De opvolgende beste spelers worden
automatisch geplaatst in de respectievelijke 2e teams.
Indien nodig komen de reserves voor de 1e teams uit de 2e teams en zullen bestaan uit de beste
spelers van het betreffende 2e team.
Nota bene: De TC kan besluiten om de strokeplay clubkampioen en of de matchplay top 4 alsnog
direct te plaatsen voor een Selectieteam als hij/zij zich niet rechtstreeks heeft geplaatst
overeenkomstig bovenstaande samenstellingsprocedure.
Training & faciliteiten Selectieteams
Voor Selectieteams worden er volgens onderstaand schema vanuit de vereniging de volgende
trainingsmogelijkheden gefaciliteerd, naast nog eventuele extra te benoemen activiteiten. Voor de
individuele lessen wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Aantal holes

Klasse

hoofdklasse
1e klasse

Teamtraining
winter
(5 maanden)
3 uur per mnd.
2 uur per mnd.

Individueel
winter
(0,5 u pp / pm)
3 uur per mnd.

Wildcard
winter
(0,5 u pp / pm)
1 uur per mnd.

36 holes
36 holes
27 holes
27 holes

hoofdklasse
1e klasse

3 uur per mnd.
2 uur per mnd.

3 uur per mnd.

1 uur per mnd.

18 holes jeugd
18 holes jeugd
18 holes jeugd

hoofdklasse
1e klasse
2e klasse en lager

3 uur per mnd.
3 uur per mnd.
2 uur per mnd.

3 uur per mnd.

1 uur per mnd.

De TC kan, op basis van verwachtingen, besluiten om teams die (nog) niet in bovengenoemde
klassen spelen, in het lopende jaar toch te faciliteren in trainingen (e.e.a. in overleg met de Pro).
Wildcards zijn voor spelers die (nog) niet geplaatst zijn, maar op basis van prestaties en/of handicap
gegadigden zijn voor de eerste teams.
P.S.: De Oosterhoutse kan een beroep doen op spelers die van bovenstaande faciliteiten genieten,
om beschikbaar te zijn voor activiteiten van de vereniging (bijvoorbeeld: jeugdbegeleiding, clinics
e.d.)
2) Sportieve teams
Voor de NGF Competitie van 2019 zijn dit de volgende teams:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 36 holes Heren 2e klasse
Zondag 27 holes Heren 4e klasse
Zondag 27 holes Heren 5e klasse
Vrijdag 27 holes Senioren Heren 3e klasse
Vrijdag 27 holes Senioren Heren 4e klasse
Donderdag 27 holes Senioren Dames 3e klasse
Donderdag 27 holes Senioren Dames 4e klasse
Vrijdag 18 holes Senioren Heren 1e klasse
Vrijdag 18 holes Senioren Heren 2e klasse
Donderdag 18 holes Senioren Dames 2e klasse
En nieuw te vormen teams die in de laagste klasse beginnen

Samenstelling van Sportieve teams
De Sportieve teams worden samengesteld op basis van handicap en kunnen tevens hun voorkeur
voor een teamsamenstelling kenbaar maken. De TC zal met een eventuele voorkeur zoveel als
mogelijk rekening houden, echter wel zal door de handicapverschillen in de teams te bekijken. Het
uitgangspunt is om zoveel mogelijk deelnemers (lees o.a. nieuwe leden) te kunnen plaatsen in de
Sportieve teams.
Alle teams bestaan in principe uit 8 spelers, echter met een minimum van 7 spelers. Binnen de
Sportieve teams dient er gerouleerd te worden in goed overleg met de Captain.
De TC gaat ervan uit dat alle spelers die zich inschrijven voor de NGF Competitie voor alle
wedstrijden inclusief de thuiswedstrijd als gastvrouw/-heer beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is,
kunnen zij in overleg met de desbetreffende Captain een oplossing zoeken.
Sportieve teams die direct onder de Selectieteams spelen, kunnen op basis van handicap en
wedstrijdresultaten (maandbekers en strokeplay kampioenschappen) worden samengesteld. Dit in
verband met aansluiting en eventuele promotie van deze spelers naar Selectieteams.
Training & faciliteiten Sportieve teams
Voor Sportieve teams worden er volgens onderstaand schema vanuit de vereniging de volgende
trainingsmogelijkheden gefaciliteerd, naast nog eventuele extra te benoemen activiteiten.
Aantal holes

Klasse

36 holes

2e klasse en lager

Teamtraining
winter
(5 maanden)
1 uur per mnd.

27 holes

2e klasse en lager

1 uur per mnd.

18 holes
18 holes

hoofdklasse
1e klasse en lager

1 uur per mnd.
1 uur per mnd.

Individueel
winter
(0,5 u pp / pm)

Wildcard
winter
(0,5 u pp / pm)

4. Captains
De Captain van een team is de schakel tussen de TC en het team. Een Captain wordt geacht in staat
en bereid te zijn de teamspelers te (ver)binden en te motiveren, laat zich aanspreken op zijn/haar
keuze en is een representatieve vertegenwoordiger van De Oosterhoutse.

Het is voor Captains niet mogelijk om zonder overleg met de TC wijzigingen aan te brengen in de
teamsamenstelling. Een NGF Competitiespeler kan niet zonder tussenkomst van de TC van team
wisselen. Op verzoek van de TC moeten Captains bereid zijn spelers aan een hoger geplaatst team af
te staan.
De Captain wordt gekozen door het desbetreffende team, in overleg met de TC. Na vaststelling van
de teams en Captains, vindt alle communicatie van de TC naar de teams via de Captain plaats. De
Captain is verantwoordelijk dat alle teamleden op de hoogte zijn van alle communicatie en
informatie met betrekking tot de NGF Competitie. Hieronder valt dat alle teamleden die deelnemen
aan de NGF Competitie op de hoogte zijn van het algemeen competitiereglement van de NGF (te
downloaden via de website van de NGF).

5. Gastheerschap
De TC maakt jaarlijks afspraken met de cateraar voor een koffie ontvangst en lunch (voor 27 en 36
holes teams). Alle teams dienen zich hieraan te confirmeren. De “borrelhap” en het diner kan door
de teams zelf ingevuld worden.

6. Clubkleding
Met ingang van het NGF Competitie jaar 2019 zal een gefaseerde invoering van uniforme clubkleding
plaatsvinden. Alle teams worden verzocht om voor het NGF Competitie jaar 2019 minimaal te spelen
in een voorgeschreven polo met het logo van De Oosterhoutse. Overige clubkleding wordt in 2020
en verder ingevoerd.
Sponsor-uiting op de rechtermouw is toegestaan, volgens de NGF-richtlijnen.

7. Inschrijving en kosten
Het inschrijfgeld voor de NGF Competitie bedraagt:
€ 30,00 per persoon voor 18 holes teams
€ 50,00 per persoon voor 27 en 36 holes teams
Sportieve teams die collectief besluiten niet te willen deelnemen aan de teamtrainingen krijgen €
30,00 terug van bovengenoemd inschrijfgeld. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor Selectieteams.
Bij inschrijving voor de NGF Competitie accepteert een speler alle kosten die deelname met zich
meebrengt (denk aan reis- en verblijfskosten, voorspelen, diners, kosten gastheerschap, clubkleding,
etc.).
Inschrijving voor de NGF Competitie dient te geschieden via het inschrijfformulier op de website. Let
hierbij op de uiterste inschrijfdatum.
Bij inschrijving voor de NGF Competitie dient men verder:
-

over goede kennis van de golfregels te beschikken;
te handelen volgens de etiquette regels (lees o.a. respect voor de baan en medespelers);
op de hoogte te zijn van competitieprotocol en – reglement.

8. Sancties

Spelers die zich na de teamindeling uit een team terugtrekken zonder dringende reden kunnen,
zowel voor de huidige als het daaropvolgende competitiejaar, uitgesloten worden van deelname aan
de NGF Competitie voor De Oosterhoutse.
Wangedrag op de eigen baan en/of die van de gastclubs kan op z’n minst worden bestraft met een
jaar uitsluiting van deelname aan de NGF Competitie. Een en ander zal in overleg en ter beoordeling
van het Bestuur van De Oosterhoutse worden bepaald.
Ook onsportief gedrag, het niet handelen volgens de etiquette c.q. het niet handelen in de geest van
het golfspel, kan worden bestraft.
De sancties kunnen alleen door het Bestuur van De Oosterhoutse worden opgelegd.

9. Tot slot
Dit NGF Competitie protocol is ontstaan mede op basis van evaluaties van voorgaande
competitiejaren en dient als basis. Evaluaties van komende jaren zullen daar waar gewenst leiden tot
verdere aanvulling, dan wel wijziging van dit protocol.
De TC behoudt het zich het recht voor om dit protocol te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of
elementen ervan te schrappen.
Zaken die in dit protocol niet voorzien zijn, vallen ter beoordeling van de TC en/of het Bestuur van
De Oosterhoutse.
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