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Inleiding 
Leden van golfvereniging Welderen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de NGF-competitie 2022 1. 
De inschrijving dient vóór 20 september 2021 plaats te vinden. 

Bij de indeling in teams wordt onderscheid gemaakt tussen selectieteams en overige teams. Spelers 
die in aanmerking willen komen voor een selectieteam dienen prestatief te zijn ingesteld en hebben de 
ambitie zo hoog mogelijk te spelen. 

De inschrijving vindt plaats op individuele basis, waarbij er een voorkeur kan worden aangegeven voor 
b.v. een klasse, een bepaald team en eventueel een selectieteam. 

Teams kunnen worden ingeschreven voor een van de volgende competities: 
• 36 holes (18 foursome/18 singles); 
• 27 holes (9 greensome /18 singles); 
• 18 holes (9 greensome/9 singles).  

Wij verzoeken u de inschrijving op internet volledig en juist te doen. 

Inschrijfcriteria 
De inschrijfcriteria 2 voor de competitie 2022 zijn: 
• de maximale WHS handicap index bij inschrijving (én deelname) is 36.0; 
• men is lid van Golfclub Welderen ten tijde van de inschrijving én de competitie; 
• men heeft in 2021 deelgenomen aan minimaal 4 qualifying wedstrijden 3; 
• men heeft in 2021 minimaal 8 qualifying kaarten ingeleverd (inclusief de wedstrijden); 
• men is bereid de voorgeschreven kleding aan te schaffen en te dragen; 
• men heeft commitment aan het team en het beleid van de club en de Competitiecommissie; 
• men is beschikbaar om te spelen op alle competitiedagen. 

Voor deelname in een selectieteam gelden aanvullende voorwaarden. Aan alle criteria moet zijn 
voldaan vóór 1 oktober 2021. 

Indien een speler door bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan alle criteria, kan de speler dit 
(bij voorkeur per mail) melden bij de Competitiecommissie, direct bij inschrijving of z.s.m. nadat de 
omstandigheden zich voordoen. 

Selectieteams 
Er wordt naar gestreefd zowel bij de dames als bij de heren één selectieteam te vormen en in te 
schrijven voor de Zondag Standaard 36 holes klasse. Indien er zodanig veel spelers zijn met de ambitie 
te spelen in een selectieteam dat er meer dan één team kan worden gevormd, kan de 
Competitiecommissie daartoe in overleg met het bestuur besluiten. 

  

 
1 Het betreft niet de inschrijving door jeugdleden voor de jeugdcompetitie. 
2 De criteria zijn aangepast i.v.m. het door de coronamaatregelen beperkte wedstrijdprogramma in 2021. 
3 Een matchplay clubkampioenschap wordt daarbij beschouwd als een qualifying wedstrijd. 



Inschrijving NGF-competitie 2022 
 

 
Inschrijf -en selectiecriteria 2022   Pagina | 2 
 

Selectie dames 
Een team kan alleen selectieteam zijn indien de samenstelling voldoet aan: 
1. 3 spelers met WHS handicap index maximaal 10.0; 
2. daarnaast 2 spelers met WHS handicap index maximaal 14.0; 
3. daarnaast 1 speler met WHS handicap index maximaal 16.0; 
4. aanvullende en reservespelers hebben ook een maximale WHS handicap index van 16.0. 

Voor een reservespeler kan door de Competitiecommissie worden afgeweken van de eis dat deze op 
alle competitiedagen bereid is te spelen. 

Een selectieteam bestaat uit: 
• 6 spelers (als bedoeld bij punt 1. t/m 3.) 

én 
• tenminste 1 aanvullende of reservespeler. 

Selectie heren 
Een team kan alleen selectieteam zijn indien de samenstelling voldoet aan: 
5. 3 spelers met WHS handicap index maximaal 8.0; 
6. daarnaast 2 spelers met WHS handicap index maximaal 10.0; 
7. daarnaast 1 speler met WHS handicap index maximaal 12.0; 
8. aanvullende en reservespelers hebben ook een maximale WHS handicap index van 12.0. 

Voor een reservespeler kan door de Competitiecommissie worden afgeweken van de eis dat deze op 
alle competitiedagen bereid is te spelen. 

Een selectieteam bestaat uit: 
• 6 spelers (als bedoeld bij punt 5. t/m 8.) 

én 
• tenminste 1 aanvullende of reservespeler. 

Aanvullende criteria voor dames en heren 
Aanvullende criteria voor inschrijving voor de selectie zijn: 
• men heeft in 2021 deelgenomen aan minimaal 7 wedstrijden uit de volgende reeks: 

- Strokeplay clubkampioenschappen 4; 
- Matchplay clubkampioenschappen individueel 4; 
- Matchplay clubkampioenschappen foursome 4 ; 
- Matchplay clubkampioenschappen mixed foursome 4; 
- Maandbekers, overige qualifying clubwedstrijden en landelijke qualifying wedstrijden; 

• van de dagresultaten van deze wedstrijden moeten minimaal 2 dagresultaat lager zijn dan 120% 
van de handicap index bij inschrijving 5; 

• men heeft in 2021 minimaal 12 qualifying kaarten gelopen (inclusief de wedstrijden); 
• van de dagresultaten van deze qualifying kaarten moeten minimaal 3 dagresultaten lager zijn dan 

120% van de handicap index bij inschrijving.  

 
4 Telt als 2 wedstrijden. 
5 De Competitiecommissie kan besluiten goede resultaten bij Matchplay clubkampioenschappen mee te wegen. 
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Verder zal van spelers van de selectie het volgende worden verwacht: 
• het conformeren aan de trainingsopzet (bij onvoldoende deelname kunnen maatregelen volgen); 
• het zijn van een teamspeler; 
• commitment aan het team, de captain en de teamgenoten; 
• acceptatie van de door de Competitiecommissie gemaakte teamindeling; 
• acceptatie van de door een coach/trainer of de captain bepaalde opstelling; 
• op verzoek van de Competitiecommissie of het bestuur deelnemen aan vrijwilligerswerk voor de 

club tot een maximum van 2 dagen per jaar.  

Samenstelling van de teams 
De Competitiecommissie bepaalt de indeling van de teams. Daarbij wordt voor zover mogelijk rekening 
gehouden met de wensen van de spelers. De Competitiecommissie behoudt zich het recht voor bij de 
samenstelling van de teams af te wijken van genoemde criteria. 

Bij indeling van selectieteams staat de vorming van zo sterk mogelijke teams voorop. De 
Competitiecommissie past daarbij de selectiecriteria toe en selecteert vervolgens voornamelijk op 
grond van de handicap en de wedstrijdresultaten in 2021. Selectiespelers committeren zich aan 
besluiten van de Competitiecommissie en het bestuur m.b.t. keuzes en inrichting van/rond de 
selectieteams 

De commissie zal haar uiterste best doen na sluiting van de inschrijving zo snel mogelijk de teams vast 
te stellen en bekend te maken. Dit zal uiterlijk woensdag 13 oktober 2021 gebeuren. 

Clubkleding 
Leden van golfvereniging Welderen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de NGF-competitie 

Elk team dient aan te treden in uniforme kleding: 
• bij voorkeur is dit de door de club aanbevolen clubkleding 6; 
• het team mag ook zelf gekozen kleding aanschaffen. Voorwaarde is dat op de polo het logo van de 

golfclub op de linkerborst wordt geborduurd 7. De kosten voor het borduren zijn in alle gevallen 
voor rekening van de club 8. 

De kleding dient door alle leden van het team op alle competitiedagen gedragen te worden, ook bij 
ontvangst van gasten 9. 

Vragen 
Indien er vragen zijn over bovenstaande informatie verzoeken wij jullie contact op te nemen met de 
Competitiecommissie: competitie@golfclubwelderen.nl  

De Competitiecommissie 

 
6 Blauwe polo met Welderen-logo, donkerblauwe trui met Welderen-logo en kaki broek/rok. 
7 Afwijken van de standaard kleuren van het logo kan i.v.m. auteursrechten alleen na goedkeuring door het bestuur. 
8 Het borduren dient men uit te besteden aan GolfCompany. Daar kan de clubkleding ook worden aangeschaft en wordt alternatieve 
teamkleding bij voorkeur ook gekocht. 
9 In het geval een speler of team zich niet aan de kledingvoorschriften houdt, kan uitsluiting van deelname volgen. 


