
NGF Voorjaarscompetitie Anderstein 2024  

Voorwaarden voor competitiedeelname (indeling in team) 
● WHS maximale handicap:  

O Donderdag Dames 50+: 24.0 (Dubbel-9: 28.0) *  

 O Vrijdag Heren 50+: 24.0 (Dubbel-9: 28.0)  

O Zondag Heren: 18.0  

  O Zondag Dames: 20.0  

● Minstens 8 Qualifying kaarten (9h of 18h) van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023, 

waarvan minimaal 3 in wedstrijden. Alle Q-wedstrijden op Anderstein komen 
hiervoor in aanmerking. 

● Lid van GC Anderstein op 1 oktober 2023 

●    Voor de spelers die in aanmerking komen voor alle 1e en 2e teams wordt deelname aan de 
clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay verwacht.  

● Voor spelers van geselecteerde teams wordt deelname aan de competitietraining gedurende 
de winter verwacht. 

● Jeugdleden met groeipotentie hebben voorrang bij plaatsing.  

* De poules dames dinsdag en donderdag worden vanaf 2024 samengevoegd a.g.v.  de 
nieuwe opzet door de NGF. 

Uitgangspunten 
Het is de wens van het bestuur en de competitiecommissie om de kwaliteit en competitiviteit 

van de competitieteams van Anderstein, die deelnemen aan de NGF  Voorjaarscompetitie, te 

behouden en waar mogelijk te vergroten. Het uitgangspunt daarbij is dat de beste spelers van 

Anderstein voor de club uitkomen en competitie spelen. Om de spelkwaliteit en competitiviteit 

van de spelers te waarborgen en vergroten worden er een aantal voorwaarden gesteld. Spelers 

moeten een bepaald spelniveau hebben (WHS  handicap) en dit ook kunnen aantonen door 

voldoende qualifying rondes te spelen en deel te nemen aan clubwedstrijden. Daarnaast wordt 
gestimuleerd dat competitiespelers in de winter competitietraining volgen bij de Golf 

Academie. Voor enkele hogere teams worden deze trainingen door de club, gedeeltelijk of 

volledig vergoed. Het budget en de verdeling voor winter 2023-24 worden nader bepaald. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de competitie zal net als voorgaande jaren via de website gebeuren, waar  

rond 15 augustus het aanmeldformulier open zal gaan. De exacte datum van inschrijving zal 

middels een nieuwsbericht op de site aangekondigd worden. Aanmelden kan op twee 
manieren: als individuele speler of als vast team met min. 5 en max. 7 spelers (voor 50+ teams 

geldt max. 8 spelers i.v.m. de blessuregevoeligheid van deze spelersgroep).  Bij de indeling 

zullen deze vaste teams zoveel mogelijk intact worden gelaten, maar individuele spelers met 

een lagere handicap krijgen voorrang bij plaatsing. Opgave met een vast team biedt dus geen 

garanties en individuele aanmeldingen hebben de voorkeur.  



Team indeling  
Indeling van de teams zal plaatsvinden op basis van WHS-handicap, waarbij het uitgangspunt is 
dat de spelers met de laagste handicap worden geplaatst. De individuele spelers worden op 

basis van handicap in teams van ca. 7 spelers geplaatst. De vaste teams die zich met 5-7 spelers 

hebben opgegeven worden eventueel aangevuld met enkele individuele spelers. De 

gemiddelde handicap van een team bepaalt in principe de positie van het team; de laagste 

gemiddelde team handicap wordt het 1e team, enz. De competitiecommissie behoudt het recht 

om, in afwijking van bovenstaande en als er aanleiding toe is, de indeling en rangorde van 

teams aan te passen.  

Als er meer teams zijn dan dat er plekken zijn in de competitie, vallen teams met de 

gemiddeld hoogste handicap helaas af.  

Voorbeeld van team-indeling  

Stel, er is plek voor 10 teams. Er hebben zich 10 vaste teams opgegeven; 1 team met 5 spelers, 
3 teams met 6 spelers, en 5 teams van 7 spelers. Daarnaast hebben zich 25 personen 

individueel opgegeven. 

De indeling is dan als volgt; van de individuele spelers worden 3 teams van 7 spelers gevormd op 
basis van handicap. Daarnaast worden de vaste teams van 5 en 6 spelers aangevuld met enkele 
individuele spelers om tot 6 of 7 spelers te komen. Hierdoor ontstaan er dus in totaal 13 teams. 
De gemiddelde handicap van de teams bepaalt welk team het 1e, 2e, 3e, etc. is. Omdat er, in dit 
voorbeeld, slechts plek is voor 10 teams zullen de 3 teams met de hoogste gemiddelde handicap 
dus helaas geen competitie kunnen spelen. 


