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Inleiding: 
Dit plan is ter voorbereiding op de Competitie 2021-2024 en moet als leidraad gaan dienen 

voor het Bestuur en de Competitie Commissie. 

Hierna zal het in werking gezet worden en kunnen de spelers/speelsters zich inschrijven.  

 

De Competitie Commissie: 

De huidige Competitie Commissie bestaat uit 4 leden, met ieder aparte 

verantwoordelijkheden. De Competitie Commissie verzorgt de organisatie rond de NGF-

Competitie.  

De contactpersonen tussen de Captains/Teams en de Commissie zijn: 

 

Wim van Nieuwenhuijzen (Coördinator + Heren Sr 1) 

Robbert Kloosterman (Dames zondag 1 + H2) 

Erik Wiegers (Dames dinsdag 1 + H3) 

Ferry Sommer (H1 + H1 27 holes) 

 
Deze verdeling is bedoeld om aan te geven wie binnen de Competitie Commissie het 
eerste contactpersoon is voor de teams. Beslissingen worden door de gehele 
Competitie Commissie genomen. 
 

Taken en verantwoordelijkheden van de Competitie Commissie: 

• Beleidsplan opstellen en uitvoeren voor een periode van 4 jaar  

• Verzorgen van alle publicaties rondom de competitie 

• Selecteren van de Prestatie Teams;  

• Indelen van de Recreatie Teams;  

• Voorstel doen aan het Bestuur voor benoeming captains; 

• Aanmelden van teams en spelers bij de NGF;  

• Informatie verzorgen voor de Gast Teams; 

• Opstellen trainingsprogramma in samenwerking met de captains.  

• Coördineren van lessen + trainingsprogramma: 

o Op aanvraag en in overleg met de Handicap- & Regelcommissie een 

instructieavond organiseren  

 

• Communiceren met captains en informatie uitwisselen met de NGF  

• Overleggen met Baancommissaris van de SGK; 

• Plannen en beheren van de kosten; 
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• Evalueren van de Competitie; 

• Organiseren van de Captains Borrel; 

• Communicatie richting Commissarissen Sport.  

 

Nadrukkelijk is afgesproken met het Bestuur dat er geen rechtstreeks contact tussen de 

Captains/Teams en het Bestuur plaats zal vinden over zaken die de Competitieteams en 

haar individuele leden aangaat. 

 

Beleid rondom de samenstelling van de Teams: 
Voor de Competitie 2021-2024 wordt via e-golf4U de inschrijving voor de competitie 

opengesteld. De Competitie Commissie bepaalt naar aanleiding van de inschrijvingen de 

teamindeling. Inschrijven voor de NGF Competitie houdt in onderschrijven van dit Competitie 

plan in. (zie voorwaarden voor inschrijving) 

 

De Competitie Commissie kan voor bovenstaande uitzonderingen maken, echter alleen voor 

de Prestatie Teams. 

 

Golfclub Kralingen heeft in 2021, op basis van het aantal inschrijvingen, de volgende teams 

voor deelname aan de NGF-Competitie aangemeld: 

 
• 4 Teams op zondag: 

- voor 36 holes en/of voor 27 holes Dames en Heren Teams  

• 1 Teams op vrijdag; 

- voor 27 holes en/of voor 18 holes Heren Senioren  

• Geen Teams op donderdag  

-voor 27 holes en/of voor 18 holes Dames Senioren  

• 1 Team op dinsdag voor 27 holes  Dames Dinsdag  

 

Op basis van het aantal inschrijvingen kan het aantal Teams per jaar wijzigen.  

 

Als Prestatie Teams zijn voor 2022 aangemerkt: 

• Heren 1 

Alle overige teams zijn “Recreatie” Teams.  
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Beleid GC Kralingen 2021-2024: 

Uitgangspunten zijn prestaties, Friends & Family-gedachte en behoud van tradities. 

Golf is de “core business” van GCK, het is dan ook erg belangrijk dat alles rond de NGF 

Competitie goed en helder geregeld is en dat er duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd.  

 

Het is dan ook van belang dat men het leuk (en een eer) vindt om Competitie te mogen 

spelen voor GCK en dat men met plezier aan de voorbereiding van de Competitie werkt. 

“Lol” in het teamgebeuren en “lol” in het trainen. In dit alles speelt de Competitie Commissie 

een belangrijke rol. 

Overall zal ook het Friends & Family gevoel moeten overheersen, laagdrempelig, gezellig en 

voor iedereen toegankelijk. Dit overigens binnen de mogelijkheden die er zijn (beperkt aantal 

plaatsen in zondag-Teams). 

 

Doelstellingen 2021-2024 
 
Specifieke doelstelling voor alle teams is strijden voor promotie en in ieder geval 
handhaving. 
 

Om als speler van een team te kwalificeren zal men aan een aantal voorwaarden moeten 

voldoen. De Speler moet voldoen als Speler, als Teamlid en als Clublid.  
 

Spelers: 
• Voldoende lage handicap (Prestatie Teams) 

• Presteren bij wedstrijden/kampioenschappen 

• Sportsmanship 

• Kennis, kunde en vaardigheden bezitten die passen bij het niveau en doelstellingen 

van het Team 

• Positiviteit bijdragen (plezier hebben) 

 
Teamlid: 

• Bijdragen aan chemie in het Team (creëren teamgevoel, opereren als teamlid) 

• Commitment aan de doelstellingen en afspraken binnen het Team 

• Aanwezig zijn bij trainingen en andere oefenvormen 

• Het teamresultaat boven het individueel belang stellen 

• Beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk wedstrijden inclusief de thuiswedstrijd 
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Golfclub: 
• Het zijn van het visitekaartje van GC Kralingen. 

• Bij voorkeur spelen in uniforme kleding  

• Omkleden na wedstrijd bij voorkeur jasje/dasje (Heren Teams) 

• Aanwezig Speciale Clubdagen/events zoals Captains Borrel, Open Dag/Open Happy 

Fridays 

• Actief en enthousiast lid van Golfclub Kralingen 

 
Contact met de NGF verloopt altijd via de Coördinator van de Competitie Commissie, bij 

vragen of problemen kunnen teamleden zich wenden tot de contactpersoon van het team 

binnen deze Commissie. 

 
Selectie voor de Prestatie Teams 
De focus van de Competitie Commissie zal gericht zijn op een zo optimale ondersteuning 

van deze Teams (in 2022 slechts 1 team).  

 

De hier bovengenoemde overwegingen leiden ertoe dat de handicaps en prestaties uit het 

verleden zeker relevant zijn maar niet van doorslaggevende betekenis. Een speler(ster) met 

een hogere handicap, die echter een duidelijke positieve bijdrage kan leveren aan de 

teamgeest en de prestaties, kan verkozen worden boven een speler(ster) met een lagere 

handicap die onvoldoende past binnen het Team. 

We gaan ervan uit dat Prestatie Teams zullen bestaan uit 7 of 8 personen. Het Competitie-

budget zal voor een groot gedeelte worden ingezet voor een zo goed mogelijk 

ondersteunend programma om optimaal bij te dragen aan een succesvolle Competitie. 

Afhankelijk van de inschrijvingen voor deelname zal de samenstelling snel bekend worden 

gemaakt aan de spelers en zal er, via informatie-momenten heldere en duidelijke afspraken 

worden gemaakt. De teams worden ingedeeld door de Competitie Commissie. 

 

Verder zal de contactpersoon binnen de Competitie Commissie nauwgezet alles bespreken 

met de Captain en het team en zullen er structureel communicatie-momenten zijn met de 

Captain en ook met het hele Team. De opstelling per wedstrijddag worden bepaald door de 

Captain eventueel in overleg met de verantwoordelijke binnen de Commissie. 

 
Er zal worden verwacht dat de Teams structureel het trainingsprogramma afwerken en ook 

zullen oefenen in de baan (indien mogelijk ook buiten Golfclub Kralingen).  

Het trainingsprogramma zal worden samengesteld na overleg met Captains en de 

verantwoordelijken binnen de Competitie Commissie. 
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Recreatie Teams 

Voor deze teams geldt dat, plezier in deelname en het teamgevoel (met z’n allen) bovenaan 

zal staan. 

Hoewel het realiseren van de doelstellingen als belangrijk wordt gezien zullen bovenstaande 

elementen in het verlengde liggen van de beleidspunten. 

 

De Teams zullen worden ingedeeld op basis van het aantal inschrijvingen. De indeling zal 

gebeuren door de Competitie Commissie eventueel in overleg met de benoemde Captains. 

Hierbij, zal met name op zondag, anders gekeken gaan worden naar invoering van “vers” 

bloed (Heren en Dames) en ook zal worden gepoogd een meer vergelijkbare sterkte te 

creëren bij de Heren Teams. 

 

 

 
 
 
 
 
 


