
   

                                                        

  

 

Toelichting op de wijzigingen in het NGF competitiereglement 2019. 

 

De samenvoeging van de Dames 36 holes Standaard Afdeling en de Reserve Afdeling 36 holes 

heeft tot gevolg gehad dat de wildcard is afgeschaft. Deze was immers slechts bedoeld voor 

teams in de Standaard Afdeling, wat per definitie eerste teams zijn. In de Dames 36-holes gaan 

nu eerste, tweede en lagere teams elkaar tegenkomen. Dan is het onwenselijk dat sommige 

teams wel over een wildcard zouden kunnen beschikken en andere teams niet. Daarnaast is in 

de afgelopen jaren gebleken dat, zowel bij dames als bij heren, van de wildcard ook gebruik 

wordt gemaakt voor een ander doel dan waarvoor deze destijds in het leven is geroepen. Zo 

wordt deze, althans zo lijkt het, meer gebruikt om creatief met (basis)spelers/opstellingen om 

te gaan dan om in een incidenteel geval een probleem op te lossen. Op grond van het 

voorgaande is besloten de wildcard af te schaffen.  

 

Dat heeft ook aanleiding gegeven de invallersregeling opnieuw te bezien. Tot nu toe was het 

verboden om op verschillende speeldagen in te vallen, een enkele uitzondering daargelaten. 

Dat leidde tot een ingewikkelde regeling, die ook leidde tot moeilijkheden bij het vinden van 

een invaller.  

Wij willen daar vereenvoudiging in aanbrengen, maar zonder dat er weer een situatie ontstaat 

dat spelers structureel in verschillende competities of een ander team dan het eigen team 

spelen. Daarom is gekozen voor een regeling waarin het gemakkelijker is om een invaller te 

vinden, met die restrictie dat iedereen die basisspeler in een team is slechts één keer in een 

ander team, welk team dat dan ook is, kan invallen. Iemand die geen basisspeler is kan 

onbeperkt invallen. Uiteraard moet altijd wel aan de deelnamecriteria (qua handicap en 

eventueel leeftijd) zijn voldaan.  

 

Ook is er een wijziging in de telling van de 18 holes competitie (m.u.v. jeugd Par-3). Afgelopen 

jaar is, door de invoering van greensomes, een telling ingevoerd waarbij bleek dat de 

krachtsverschillen tussen de teams niet juist tot uiting kwamen. Mede naar aanleiding van de 

ontvangen suggesties is er een aanpassing gemaakt. Deze houdt in dat iedere gewonnen partij, 

zoals voorheen, weer 2 matchpunten oplevert en dat daarnaast er 2x2 bonus matchpunten 

zijn te verdienen voor het team dat de meeste holes wint in de singles c.q. de greensomes. Op 

die manier telt het winnen van de eigen match weer sterk mee en omdat het aantal gewonnen 

holes ook bonuspunten oplevert, wordt verzekerd dat alle 18 holes gespeeld worden. Wat 

blijft is dat met de singles begonnen wordt, dit heeft te maken met het gegeven dat het niet 

praktisch is om eerst 3 starts aan greensomes te hebben die dan op hole 10 transformeren in 6 

singles.    

 

In de jeugdcompetitie 18 holes (m.u.v. jeugd Par-3) is ingevoerd dat de greensomes naar eigen 

inzicht van de captain kunnen worden ingedeeld. Die kan dan bijvoorbeeld leeftijdgenoten met 

elkaar laten spelen of juist niet. Omdat eerst de singles worden gespeeld, moet dus wel eerst 

de greensome opstelling gemaakt worden, en op basis daarvan gaan dan de singles van start. 

In deze competitie kan voor deze optie worden gekozen omdat er Stableford met 

handicapverrekening wordt gespeeld, in tegenstelling tot de 18-holes seniorencompetitie. 

 

Tenslotte: uiteraard wordt in dit reglement verwezen naar de nieuwe Golfregels die per 1 

januari 2019 van kracht zijn. In 5.2 van dit reglement is evenwel bepaald dat als een club een 

plaatselijke regel 'alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan 

is' mocht hebben, die regel in competitieverband niet geldt.  

 


