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Golfparc Sandur Competitiereglement 2023 

 

 
 
 
 
 

1. Inleiding 
 

 

Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen  Parc Sandur te verhogen en wil dit 
mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. 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. 

 
Daarnaast wenst het bestuur te onderstrepen dat het een goede balans tussen 
sportieve en recreatieve elementen nastreeft. 

 
Het bestuur hecht eraan om de leden een kans te geven om naast de deelname aan 
de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan de landelijke NGF-
competitie te kunnen deelnemen. 

 
Het deelnemen aan de NGF-competitie heeft uiteraard baanbezetting tot gevolg. 
Om deze reden heeft het bestuur bepaald dat er een vastgesteld aantal teams per 
speeldag (en als totaal) mag worden ingeschreven. Het bestuur geeft er de 
voorkeur aan teams in te schrijven voor de open competitie. Het bestuur heeft een 
technische commissie (TC) ingesteld om uitvoering te geven aan dit beleid. 
 
De TC bestaat uit 3  personen   Tom van den Berk          bestuurslid 

                                                    Piet van der Stigchel      competitie cöordinator 
                                                    Pascal Németh               Pro  Golfparc Sandur 
                                          

 2. Invulling van het beleid 
 

 

De TC stelt zich ten doel de teams van Parc Sandur op een zo hoog mogelijk niveau 
in de NGF- competitie te laten spelen. 

 
Het aanwijzen van selectieteams, waar vooral aandacht wordt gegeven aan het 
prestatieve element, van door de TC op sterkte geselecteerde spelers. Deze 
selectieteams ontvangen speciale faciliteiten van de club. 

 
De TC wil in de competitie invulling geven aan de balans tussen prestatieve en 
recreatieve beoefening van de golfsport. 
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De  recreatieteams, zullen uiteraard ook zo goed mogelijk willen presteren, maar 
zullen zichzelf kunnen formeren rond de factor “gezelligheid”. 
 

De TC geeft de Parc Sandur-teams voor de NGF-competitie op en deelt de teams in   
op de door de NGF aangegeven plaatsen. 
In eerste aanleg zullen de selectieteams op sterkte in de verschillende 
beschikbare klassen geplaatst worden. 

 
De recreatieve teams zullen in beginsel ook naar sterkte worden ingedeeld, doch 
hierbij kunnen historische motieven een rol meespelen. 
De TC doet een voorstel voor de indeling. 
Het kan voorkomen dat een recreatief team zich niet kan vinden in zijn positie in de 
voorgestelde indeling en op de positie van een ander recreatief team ingedeeld had 
willen zijn. 

 
In zo’n geval zal in een play-off tussen de twee teams beslist worden welk team 
het hoogst zal worden ingedeeld. 

 
Let wel: De posities van de door de TC ingedeelde selectieteams staan vast; die 
staan niet open voor een play-off. De consequentie van dit laatste is, dat een 
recreatieteam ten faveure van een selectieteam lager ingedeeld zal kunnen 
worden dan waarop het wellicht had gerekend op grond van eerdere prestaties. 

 
 

 3. Selectieteams 
 

 

De TC streeft naar de volgende selectieteams: Zondag Heren1 36 en 27 holes, 
Donderdag Dames sen. 1 dubbel 9, Vrijdag Heren sen. 1 dubbel 9 

Afhankelijk van het aantal spelers dat in aanmerking komt voor de selectieteams,  
kan de TC het aantal selectie teams uitbreiden dan wel inkrimpen binnen de 
grenzen van de boven genoemde creteria. 
De TC stelt de selecties voor deze teams samen, nodigt de spelers uit voor 
deze selecties en wijst de captains aan. De TC zal de criteria voor de selecties 
vaststellen en bekendmaken. Dames en heren selectieteams spelen in de 
zondagcompetitie, senioren selectieteams spelen op donderdag (dames) of 
vrijdag (heren) competitie. 

 
Tegenover de verhoogde criteria voor de selectieteams, staan privileges. 
De selecties krijgen  trainingen aangeboden, welke worden gegeven door de Pro van 
de Vereniging. 

 
De TC heeft criteria vastgesteld voor de selectie van leden die 
deelnemen aan de selectieteams. De criteria bevatten de volgende 
onderwerpen: 
 

• Handicap; 
• Prestaties; 
• Gedrag; 
• Teamvorming. 

 

 In hoofdtsuk 6 worden de onderwerpen nader uitgewerkt. 
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4. Recreatieve teams 
 

 

Voor de recreatieve teams geldt dat ze worden samengesteld en onderhouden 
door de captains, binnen de regels van het NGF-competitiereglement. 

 
De TC streeft ernaar dat alle Parc Sandur-leden, die wensen competitie te spelen, 
de mogelijkheid hiertoe krijgen. Opgave voor ½ September. 
Ieder jaar zullen nieuwe spelers in recreatieteams opgenomen moeten worden, 
dan wel nieuwe teams gevormd moeten worden. 

 
Dat zullen toetreders zijn, maar ook spelers, die zijn afgevallen bij de samenstelling 
van de selectieteams en verder nog opkomende, maar nog niet doorgestoten 
talenten. 

 

 

De TC zal in overleg met de captains haar best doen deze spelers te plaatsen. 
De TC doet op voorhand een beroep op de captains en hun teams om zich daarbij 
welwillend en gastvrij op te stellen. 

 
Van de nog te plaatsen spelers verwacht de TC dat zij op hun beurt zich inspannen 
om een plaats te verwerven in één van de recreatieteams, door contacten te 
leggen met captains en spelers van teams waar nog een plaats verworven kan 
worden. 

 
 
 
 

 5. NGF competitie 
 

 

De NGF heeft regels opgesteld voor de door de NGF georganiseerde competities, 
waar de Parc Sandur zich bij moet aansluiten. 
Deelname aan de NGF-competitie geschiedt derhalve in overeenstemming met het 
NGF- competitiereglement, meer in het bijzonder wat betreft golfhandicap en de 
door de NGF gestelde leeftijdseisen. In overeenstemming met het NGF 
competitiereglement wijst de TC een competitiecöordinator aan. 

 
 
 
 

6. Selectiecriteria 
 

 

De criteria voor de NGF competitie zijn opgedeeld in: 
• selectiecriteria voor het uitnodigen van leden voor de selecties; 
• voorwaarden voor selectie spelers; 
• gedragregels; 
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Voor het uitnodigen van leden om in de selecties deel te nemen en dus 
mogelijk in een selectieteam competitie te spelen hanteert de TC de volgende 
criteria: 

 
• de speler heeft aangegeven te willen voldoen aan de voorwaarden voor 

selectiespelers; 
• de handicap van de speler past bij het niveau van de NGF-competitie 

waarin de selectie gaat deelnemen; 
• de prestaties van de speler in verenigingswedstrijden en, indien 

beschikbaar, in de voorgaande competities; 
• het team waarin de speler in het voorgaande jaar heeft gespeeld; 
• het gedrag van de speler in eerdere competitieteams; 
• past de speler in de selectie of het te vormen selectieteam; 
• de leeftijd van de speler; 
• matchplay-resultaten uit het verleden. 

 
De TC zal een weging over de criteria uitvoeren en zal de teams op basis van de 
gewogen criteria indelen. Mochten er twijfels zijn over bepaalde keuzes dan gaat de 
TC voor advies te rade bij de Pro. Deze adviezen wegen voor de TC zwaar. 
 

 
Een lid van Parc Sandur die als selectiespeler aan de competitie wil 
deelnemen, zal aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 
 

• In het aan de competitie voorafgaande jaar moeten alle competitiespelers 

tenminste 4 qualifying Parc Sandur-clubwedstrijden hebben deelgenomen. 
• Deelnemen aan de selectietrainingen en de onderdelen welke deel uitmaken 

van het selectieproces (alleen selectiespelers). 
• Beschikbaar zijn voor alle competitiewedstrijden, reserve en promotiedagen 

(alleen selectiespelers). 
• Over een positieve houding moeten beschikken. 

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

• Onvoorwaardelijk en onder alle omstandigheden in en buiten de competitie de 
regels en etiquette van het NGF-competitiereglement in acht zullen nemen. 

• Zich conformeren aan het beleid van de TC en de daaruit voortvloeiende nadere 

beslissingen. 
• Zich als ambassadeurs van de vereniging en golfbaan zullen gedragen en bij de 

competitiewedstrijden op de TGC zich goede gastvrouw/gastheer zullen   
betonen. 

• De goede naam van de vereniging in ere houden. 
• De TC steld jaarlijks een “ Competitie Pakket “samen voor zowel de 

selectieteams als de recreatieveteams. De daarin vernoemde lessen bij de pro 
zijn verplicht af te nemen per team. 

• Kleding in de clubkleuren polo wit en trui blauw hebben de voorkeur maar 
men mag hier van afwijken mist het uniform per team is. Ook is sponsoring 

op de kleding toegestaan volgens de regels van de NGF.       
 

 
 
Emmen 04-01-2023 
 
 


