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NGF Competitie 2019 
 
 
Informatie, selectie en samenstelling teams  en inventarisatie belangstelling  
 
INFORMATIE 
 
Informatie over de jeugdcompetitie is opgenomen onder een apart kopje “Jeugdcompetitie”. 
De informatie die hier verder wordt gegeven betreft de overige competities. 
 
De NGF competitie wordt verspeeld tussen 26 maart en 12 mei 2019 (data zijn indicatief). Er wordt 
gespeeld in poules van 5 teams, waarbij ieder team op de competitiedagen bestaat uit 6 spelers. Het is 
raadzaam in het team 7 tot 8 leden te hebben om te kunnen wisselen en bij uitval reserves te hebben. 
De teams bestaan uitsluitend uit mannen of uitsluitend uit vrouwen; er zijn dus geen mixed teams. Alle 
wedstrijden worden in matchplay-vorm verspeeld. 
 
Hieronder enige informatie over het aantal teams en de eisen waaraan voldaan moet worden om voor 
GC Rijk van Margraten aan de competitie te kunnen deelnemen. 
 
Algemene voorwaarden voor deelname. 
 
Alleen leden die op 1 januari 2019  lid zijn van een club kunnen, volgens de richtlijnen van de NGF, in 
dat jaar voor die club uitkomen. Men kan in enig jaar slechts voor één club aan de competitie 
deelnemen, dit behoeft echter niet de club te zijn waar men de home-course heeft.  
 
De maximale handicap voor deelname voor onze vereniging is EGA-handicap 28.  
 
Deelname aan de competitie 2019 is alleen mogelijk voor personen die in 2018 aan tenminste vier 
wedstrijden van GC Rijk van Margraten, waarvan minimaal drie qualifying 18 holes-
wedstrijden, daaronder ook begrepen wedstrijden van de Damescommissie en de Seniorencommissie, 
hebben deelgenomen. De meerronden-wedstrijden strokeplaykampioenschap (algemeen en senioren), 
matchplaykampioenschap en matchplay k.o. (minimaal 2 ronden) tellen daarbij ieder als één 
(qualifying) wedstrijd. NB: voor leden van de businessclub, die ook lid zijn van onze vereniging, 
gelden dezelfde regels met dien verstande dat van de qualifying wedstrijden er 2 bij de 
businessclubwedstrijden mogen worden gerealiseerd. Leden van de businessclub die hiervan gebruik 
willen maken, dienen zelf zorg te dragen voor het doorgeven van de gespeelde qualifying wedstrijden 
en de gemaakte score aan de competitiecommissie. 
 
Bij de samenstelling van de teams zal door de competitiecommissie slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen van deze deelnamecriteria kunnen worden afgeweken.  
 
Tijdens de competitie is het dragen van clubkleding (polo/trui) verplicht. De kosten van de kleding 
komen voor rekening van de deelnemers. 
 
In de periode van de competitie moet men in principe beschikbaar zijn om te spelen. 
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Onderdeel van de voorbereiding is deelname aan een aantal teamtrainingen te geven door een pro 
van het Rijk. De kosten zijn voor eigen rekening van de competitiespelers. De teamcaptains  kunnen 
specifieke afspraken met de pro van Het Rijk over invulling van deze trainingen. Informatie over de 
lessen zal in september/oktober aan de dan bekende captains worden verstrekt. 
 
Aantal en opbouw van teams. 
 
Gezien de samenstelling van het ledenbestand en de voorziene belangstelling is het uitgangspunt voor 
het  aantal teams voor 2019: 
 
1 damesteam voor de zondagcompetitie 36 holes (standaardteams) of 27 holes 
1 damesteam voor de dinsdagcompetitie 27 holes 
1 standaard herenteam 36 holes voor de zondagcompetitie 
4 reserve herenteams 36 / 27 holes voor de zondagcompetitie 
3 senioren damesteams voor de donderdag 
3 senioren herenteams voor de vrijdag. 
Of naast deze teams ook andere teams zullen worden toegelaten is afhankelijk van de belangstelling, 
alsmede van toestemming van het bestuur van de vereniging en van de exploitant van de baan. 
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een damesteam 27 holes op dinsdag. 
 
Competitievormen. 
 
Er zijn drie competitievormen:  
1. matchplay over 18 holes foursome en 18 holes singles (hierna te noemen “36 holes”); 
2. matchplay over 9 holes greensome en 18 holes singles (hierna te noemen “27 holes”); 
3. matchplay over 18 holes singles (dubbel-negen) (hierna te noemen “18 holes”) 
Voor alle competities geldt dat deze worden gespeeld zonder handicapverrekening.  
 
Keuze voor competitievorm en speeldagen. 
 
Dames-  en heren-teams op zondag. 
Voor de zondagcompetities kan worden gekozen tussen 36-holes en 27-holes. 
Er is geen beperking in leeftijd. 
 
Damesteams op dinsdag 
Hier kan worden gekozen tussen 27-holes of 18 holes competities. Er is geen beperking in leeftijd. 
 
Senioren dames op donderdag 
Hier kan worden gekozen tussen 27-holes of 18 holes competities 
Leeftijdseis: op 1 januari 2019 50 jaar of ouder. 
 
Senioren heren op vrijdag  
Hier kan worden gekozen tussen 27-holes of 18 holes competities 
Leeftijdseis: op 1 januari 2019 50 jaar of ouder. 
 
Zoals boven vermeld is het mogelijk dat er wijzigingen komen in bovenvermelde vormen. Ook staat 
niet vast dat in alle genoemde competitievormen teams zullen worden opgegeven. 
 
 
SELECTIE EN SAMENSTELLING TEAMS 
 
Selectieprocedure 
 
Voor de samenstelling van de teams verwijzen wij met nadruk naar de procedure Selectie en 
samenstelling competitieteams, zoals deze is gepubliceerd op de site.   
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Informatie bijeenkomst 
 
Eind augustus/begin september zal een informatiebijeenkomst worden gehouden voor 
belangstellenden die nadere informatie wensen. 
 
 
OPGAVE BELANGSTELLING 
 
Daar de op te stellen teams (nog niet de individuele spelers) omstreeks 15 oktober 2018 aan de NGF 
moeten worden opgegeven, dienen belangstellenden zich tijdig aan te melden, zodat kan worden 
vastgesteld hoeveel teams zullen worden opgegeven. 
 
Leden die belangstellend zijn in 2019 voor onze club aan de competitie deel te nemen, kunnen hun 
belangstelling voor 10 september a.s. kenbaar maken door het terugzenden van bijgaand 
aanmeldformulier via mail aan de huidige competitiecoördinator Rick Lameijn, email-adres 
ricklameijn@hotmail.com. Vanaf 1 augustus zal aanmelding mogelijk zijn via de site van de 
vereniging onder het hoofdje Wedstrijden; aldaar zullen “wedstrijden” worden aangemaakt voor 
competitiedeelname gesplitst in dames en heren.  
  
Aanmelding geschiedt individueel, men kan geen team aanmelden.  
Echter, zoals in de procedure omschreven, staat het eenieder uiteraard vrij om een voorkeur op te 
geven voor de teamsamenstelling, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De commissie 
zal er wel naar streven om zoveel mogelijk rekening te houden met de aangegeven voorkeuren. 
 
Bij aanmelding voor de competitie dient men te bevestigen dat men van de inhoud van de procedure 
Selectie en samenstelling competitieteams zoals op de site van de vereniging gepubliceerd heeft 
kennisgenomen. 
 
 
JEUGDCOMPETITIE 
 
Jeugd dient zich te melden bij de Jeugdcommissie, die ook de indeling van de jeugdteam(-s) bepaalt.  
De jeugdteams spelen de wedstrijden op zondag in de periode mei en juni. Een team bestaat uit 4 
spelers, en kan gemengd zijn. 
Gespeeld wordt over 36 of 18 holes. 
Verdere informatie is te verkrijgen bij de Jeugdcommissie van onze vereniging. 
 
 
Namens de  competitiecommissie, 
Rick Lameijn, competitiecoördinator. 
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AANMELDINGSFORMULIER NGF-COMPETITIE 2019 
 
 
Naam, voornaam:  
 
 
Telefoonnummer: 
 
 
Email-adres: 
 
 
Handicap: 
 
 
Leeftijd op 1-1-2019:  
 
 
Wil aan de competitie deelnemen in de volgende categorie(-ën) (meerdere categorieën mogelijk): 
 

- Dames 36 holes op zondag 
- Dames 27 holes op zondag 
- Dames 27 holes op dinsdag 
- Dames senioren 27 holes op donderdag 
- Dames senioren 18 holes op donderdag 
- Heren 36 holes op zondag 
- Heren 27 holes op zondag 
- Heren senioren 27 holes op vrijdag 

 
Bevestigt kennis te hebben genomen van de Procedure Selectie en samenstelling competitieteams 
zoals op de site van de vereniging gepubliceerd. 
 
 


