Utrecht, 8 januari 2021
Beste dames en heren,
Allereerst wensen wij jullie een gezond 2021 met onder andere veel
verenigingsgolf! Clubwedstrijden en andere sociale activiteiten kunnen we hopelijk
in 2021 weer organiseren, weliswaar in de wetenschap dat dit sowieso in de eerste
maanden van 2021 niet of op een laag pitje mogelijk zal zijn.
Met deze brief informeren wij jullie over het besluit dat het NGF-bestuur eind
december 2020 heeft genomen met betrekking tot de mogelijkheden over het wel
of niet doorgaan van de NGF Competitie 2021.
Het jaar 2020 was bijzonder, waarbij we met de competitie zo lang als mogelijk
wilden vasthouden aan de vaste structuren uit het verleden. Besluiten voor
aanpassingen/afgelasting zijn weloverwogen genomen, maar kwamen wel op het
laatste moment en werden uiteindelijk gedwongen door maatregelen vanuit de
overheid. Het NGF-bestuur vindt het belangrijk om eerder duidelijkheid te geven
voor golfbanen, golfclubs, golfers en de clubcoaches over het wel of niet doorgaan
van de Competitie 2021. Dat is voor iedereen van groot belang. Hiervoor denken
we vanuit scenario’s.
De uitgangspunten van het NGF-bestuur om te komen tot een evenwichtig besluit
zijn de volgende geweest:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Werk een scenario uit waarbij de kans dat er überhaupt competitie gespeeld
kan worden in de gangbare periode (eind maart t/m begin mei) het grootst is.
Er gespeeld wordt volgens de huidige opgave en indeling van clubs en teams
van december 2020, waarbij het gaat om een echte competitie met onder
andere promotie en degradatie.
Maak onderscheid tussen de ‘topcompetities’ (hoofdklasse) en de andere
competities.
Het volledig of gedeeltelijk open zijn van de horeca is voor het doorgaan van
het grootste deel van de competitie bepalend. Het sociale element is voor 90%
van de competitiespelers van groot belang.
Hou rekening met de baanbezitting op de golfbanen. Of het nu 9-holesbanen,
18-holesbanen, 27-holesbanen, ledenbanen of gedeeltelijk of volledige ‘Payand-Play’ banen betreft. Door onder meer de opgelegde maatregelen is de
behoefte van golfers om te spelen enorm toegenomen. De bezetting van ALLE
golfbanen in Nederland is daarmee in 2020 geëxplodeerd. De verwachting is
dat dit in 2021 niet anders zal zijn.
Een online-bijeenkomst op 17 december met ruim 20 golfclubs waar in alle
openheid over de mogelijke scenario’s is gesproken. De uitkomst zoals
hieronder beschreven, kan op de steun van 95%, zo niet 100%, van de
deelnemers rekenen.

Voordat we ons besluit hieronder nader toelichten, vinden wij het belangrijk om aan
te geven waarom er NIET gekozen is om de NGF Competitie uit te stellen naar een
later tijdstip in 2021.
Hiervoor zijn de volgende argumenten grotendeels bepalend geweest:
1.

De clubkalenders voor 2021 met onder andere wedstrijden en (commerciële)
golfdagen zijn door veel clubs reeds gemaakt. Los van de commerciële
belangen is het ook van groot belang om het sociale clubleven in 2021 weer te
kunnen opstarten. Dat is alom bekend een groot gemis in 2020 geweest.
Hierdoor zijn met name de maanden juni, september en oktober ook geen optie
voor het spelen van de NGF voorjaarscompetitie.
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2.
3.

De zomerperiode (juli–augustus) is geen optie i.v.m. vakanties van een groot
deel van de competitiespelers.
De maanden juni, september en oktober zijn voor de ruime meerderheid van
de golfbanen in Nederland commercieel gezien zeer belangrijke maanden. Mede
door de (enorme) verliezen die in 2020 zijn geleden, is het verplaatsen van de
NGF Competitie naar deze maanden geen optie.

Voor het spelen van de NGF Competitie in de periode maart t/m mei dienen we
onder andere rekening te houden met:
• Ruim 2.600 teams die zijn ingeschreven en ingedeeld voor de Competitie 2021.
• Een groot aantal 18-holesclubs heeft te maken met ‘dubbele competitie’ op één
dag (2 poules tegelijk ontvangen staat gelijk aan 10 teams met in totaal
minimaal 60 spelers).
• De beperkingen vanuit de overheid m.b.t. het open zijn van de horeca.
Bijvoorbeeld het gedeeltelijk ‘open’ zijn van de horeca tot bijvoorbeeld 30
personen (zoals in 2020 een periode het geval was).
• 360.000 golfers die geen competitie spelen en in het voorjaar ook een rondje
golf willen spelen.
Met bovenstaande uitgangspunten heeft het NGF-bestuur besloten de NGF
voorjaarscompetitie te organiseren binnen de contouren van de volgende twee
scenario’s.
Let op, één van beide scenario’s kan logischerwijs alleen maar doorgaan als het
spelen van ‘competitie’ door de overheid wordt toegestaan.
Scenario 1: De clubhuizen en horeca zijn geopend voor minimaal 30
personen
• De Hoofdklasse van de Dames 36-holes, Heren 36-holes Standaard, Dames
Dinsdag, Dames Senioren 27-holes, Heren Senioren 27-holes Afdeling en de CMixed 36-holes spelen een ‘normale’ competitie. Er wordt geen dubbele
competitie-ontvangst ingepland. Degradatie is van toepassing.
• Vanaf de 1e klasse van bovengenoemde Afdelingen en alle andere Afdelingen
speelt iedereen in 2021 een 18-holescompetitie. In geval van een dubbele
ontvangst start de ene poule in de ochtend met een lunchmogelijkheid. De
andere poule start in de middag met een dinermogelijkheid. Promotie en
degradatie zijn van toepassing. De precieze spelvorm zal uiterlijk in februari
bekendgemaakt worden.
Scenario 2: De clubhuizen en/of horeca zijn gesloten
• De Hoofdklasse van de Dames 36-holes, Heren 36-holes Standaard, Dames
Dinsdag, Dames Senioren 27-holes, Heren Senioren 27-holes Afdeling en de CMixed 36-holes spelen een ‘normale’ competitie. Er wordt geen dubbele
competitie-ontvangst ingepland. Promotie en degradatie zijn niet van toepassing.
Inzet van deze optie is dat er wel om het Landskampioenschap wordt gespeeld.
• In alle overige Afdelingen en klassen wordt er geen competitie gespeeld.
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Afhankelijk van de besluiten van ons kabinet is woensdag 17 maart 2021 de
uiterste datum waarop het NGF-bestuur besluit of er – in principe - volgens
scenario 1 of 2 in 2021 een NGF Competitie wordt gespeeld.
In de hieronder opgestelde bijlage hebben wij een Q&A gemaakt voor u en uw
leden om op mogelijke vragen antwoord te geven.
Deze Q&A wordt in de loop van volgende week ook gepubliceerd op de
competitiepagina op golf.nl, www.golf.nl/competitie en zal dynamisch zijn. Dit
houdt in dat de komende tijd aanvullende vragen en antwoorden daar geplaatst
zullen worden.
Wij hopen op begrip voor bovenstaand besluit en voor vragen zijn wij
vanzelfsprekend bereikbaar via de bekende contactpersonen.
Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Caroline Huyskes
President
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Veelgestelde vragen
Vraag 1: Is overwogen de competitie te verschuiven naar later in het jaar? Dan zijn
immers velen gevaccineerd en is de kans op opengestelde horeca groot. Wat zijn de
argumenten om toch in het voorjaar de competitie te spelen?
Antwoord 1: Ja, dit is zeker overwogen, maar zoals hierboven beschreven is de
periode juni t/m oktober geen optie voor 80% van de golfbanen i.v.m. reeds
ingeplande clubwedstrijden, (commerciële) golfdagen, greenfeespelers en
vakantieperiodes.
Vraag 2: Hoeveel holes worden er per Afdeling gespeeld bij scenario 1?
Antwoord 2:
Afdeling

Dames 36-holes
Hoofdklasse
Dames 36-holes 1e en
2e klasse
Dames 27-holes alle
klassen
Heren 36-holes
Standaard Hoofdklasse
Heren 36-holes
Standaard 1e t/m 3e
klasse
Heren 36-holes Reserve
alle klassen
Heren 27-holes alle
klassen
Dames Dinsdag 27holes Hoofdklasse
Dames Dinsdag 27holes 1e t/m 3e klasse
Dames Senioren 27holes Hoofdklasse
Dames Senioren 27holes 1e t/m 4e klasse
Heren Senioren 27holes Hoofdklasse
Heren Senioren 27holes 1e t/m 5e klasse
C-Mixed 36-holes
Hoofdklasse
C-Mixed 36-holes 1e en
2e klasse

18 holes
Foursome
18 holes
Single
X

9 holes
Greensome
18 holes
Single

18-holes
competitie

Wedstrijddag

zaterdag
X

zondag

X

zondag

X

zaterdag
X

zondag

X

zondag

X

zondag

X

dinsdag
X

X

dinsdag
donderdag

X
X

donderdag
vrijdag

X
X

vrijdag
vrijdag

X

vrijdag
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Vraag 3: Wat is de spelvorm in het geval er 18 holes wordt gespeeld?
Antwoord 3: Dat is nog niet besloten, maar het uitgangspunt is dat iedereen alle 18
holes speelt. De precieze spelvorm wordt uiterlijk in februari bekendgemaakt.
Vraag 4: In aansluiting op vraag 3: Wat als er ten tijde van de competitie geen 4ballen zijn toegestaan?
Antwoord 4: Dan wordt er in 2-ballen gespeeld en de spelvorm daarop aangepast.
Overigens is het bijna niet voor te stellen dat 4-ballen niet zijn toegestaan terwijl
de horeca open is.
Vraag 5: Wanneer neemt de NGF een ‘definitief’ besluit over de voorjaarscompetitie? Hoeveel weken voor aanvang van de competitie?
Antwoord 5: Uiterlijk woensdag 17 maart 2021.
Vraag 6: Wanneer dient de TC alle informatie over de deelnemende teams aan de
NGF voor de voorjaarscompetitie aan te leveren en welke informatie wil de NGF
hebben?
Antwoord 6: Uiterlijk woensdag 17 maart dienen de clubs de spelersnaam,
geboortejaar en WHS-handicap van de spelers aan te leveren. In een apart
schrijven volgt meer informatie over de procedure.
Vraag 7: Betekent de optie horeca ‘open’ meer dan 30 personen in het clubhuis
toegestaan? Of betekent horeca ‘open’ ook tot maximaal 30 personen in het
clubhuis toegestaan? Is de optie horeca ‘gesloten’ bezien bij totale sluiting en 0
personen toegestaan in het clubhuis?
Antwoord 7: Horeca ‘open’ betekent minimaal 30 personen in het clubhuis
toegestaan, exclusief bediening. Alles daaronder is horeca gesloten.
Vraag 8: Blijft de poule-indeling identiek aan die zoals gepubliceerd in december
2020?
Antwoord 8: In principe wel.
Vraag 9: Is deze alternatieve invulling voor 2021 (18 holes voor niet-hoofdklasse
teams) eenmalig of wordt overwogen dit ‘standaard’ voor de toekomst te laten zijn?
Antwoord 9: In principe is deze alternatieve invulling alleen voor 2021.
Vraag 10: Hanteert de NGF straks het WHS voor de competitie?
Antwoord 10: De NGF hanteert tijdens het spelen van de competitie de WHShandicap. Spelers die op 31 december 2020 een EGA handicap van 36 of lager
hadden en nu een WHS-handicap hebben die hoger is, worden wel toegelaten.
Spelers met een EGA handicap van 37 of hoger op 31 december 2020 die nu een
WHS-handicap van 36 of lager hebben worden ook toegelaten.
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Vraag 11: Is voor de competitie 2021 het zgn. ‘voorspelen’ toegestaan?
Antwoord 11: Dat is aan de clubs en de dan geldende maatregelen/restricties van
de overheid.
Vraag 12: Bij een dubbele competitie: hoe laat start de poule in de ochtend en hoe
laat moeten die dan ‘weg’ zijn na de lunch. Hoe laat start de middagpoule en vanaf
hoe laat mogen die dan aanwezig zijn en is ontvangst in het clubhuis toegestaan?
Antwoord 12: Indien er beperkingen zijn m.b.t. het aantal personen in clubhuis zal
de NGF, afhankelijk van de dan geldende regels, zorgen voor duidelijke richtlijnen.

