
Informatiebijeenkomst NGF 
Competities
Woensdag 8 juni 2022, Utrecht



• We beginnen met een presentatie, eerst over de Voorjaarscompetitie en daarna

over de Najaarscompetitie.

• Tijdens de presentatie zullen wij aan u vragen stellen middels een poll.

• Aan de hand van feiten en cijfers schetsen wij de huidige situatie van de NGF-

competities.

• Er zullen vandaag en in de komende maanden geen besluiten worden genomen

over veranderingen.

• Doel van deze bijeenkomst is om meningen en input te verzamelen voor 

vervolgbijeenkomst op donderdag 14 juli in het Postillion Hotel Arnhem.

Programma 8 juni



Voorjaarscompetitie

• Waarom praten over de Voorjaarscompetitie? Het gaat toch goed?

• Ja en nee.

• Ja, want er deden weer bijna 2500 teams mee, wat neerkomt op bijna 20.000 

spelers.

• Nee, want groei is nagenoeg niet meer mogelijk, sterker, de huidige bezetting

in de periode april en mei wordt door een groot deel van de golfclubs als een

probleem ervaren.

• Daarom heeft NGF-bestuur in 2021 een werkgroep gevraagd na te denken

over een gezonde toekomst.

• Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen.



Wat zouden we idealiter willen zien:

• Dat er bij vraag meer golfers kunnen deelnemen aan de (een) 

competitie. Waarom … omdat het heel erg leuk is en goed voor de 

binding met je club

• Meer rekening houden met werkende mensen zodat zij niet vrij hoeven 

te nemen om competitie te spelen

• Dat meer golfers dan nu, die geen competitie willen / kunnen spelen, de 

ruimte krijgen hun rondje te spelen als het gras weer begint te groeien 

en de zon weer tevoorschijn komt

• Golfbanen in staat te stellen geld te verdienen in een periode die 

economisch aantrekkelijk is. Je greenfee verdien je voor 80% in een 

periode van 7 maanden. Van die 7 maanden nemen we 15-20% in 

beslag voor competitie

• Een onmogelijke opgave … ?

Visie NGF-bestuur



Voorjaarscompetitie in baansluiting

BAANSLUITING per team, buffer van 15 min.

Baansluit 36-holes Baansluit 27-holes Baansluit 18-holes

1,5 uur ochtend 1,5 uur ochtend
2 uur ochtend of middag

2 uur middag 2 uur middag

3,5 uur totaal 3,5 uur totaal 2 uur totaal

Aantal 36-holes teams is 416 416 x 3,5 uur = 1.456 uur

Aantal 27-holes teams is 1.483 1.483 x 3,5 uur = 5.190,5 uur

Aantal 18-holes teams is 545 545 x 2 uur = 1090 uur

Totaal = 7.735,5 uur baansluit = ~ 859 speeldagen

40% van de clubs heeft een 9-holes baan

60% van de clubs heeft een 18-holes baan of meer

3/4 van de 9-holes banen heeft op vrijdag en/of zondag geen ruimte meer

2/3 van 18-holes heeft op vrijdag en/of zondag geen ruimte meer



Visie NGF-bestuur

• In huidige opzet nagenoeg geen ruimte voor groei. Maximale capaciteit is 

~3.000 teams

• De huidige opzet zorgt ervoor dat 75 – 90 % van de leden die geen competitie 

spelen, zeer beperkt ruimte hebben om te spelen gedurende 6 weken.

• In huidige opzet is de verdiencapaciteit vwb greenfees gedurende 6 weken

zeer beperkt.

• In huidige opzet wordt er wellicht te weinig tegemoet gekomen aan de wensen

van werkenden (dinsdag dames, donderdag senioren, vrijdag senioren).



Rode draad discussie Werkgroep

• De Voorjaarscompetitie is onverminderd populair.

• Verandering is geen doel op zich.

• Keerzijde is wel dat door capaciteitsprobleem misschien niet iedereen bediend

wordt EN groot deel van niet-competitiespelers niet kan spelen. Door huidige

inrichting geen mogelijkheid tot groei, maar is dit erg?

• In de huidige opzet zijn alle mogelijkheden voor beperking van aantal teams 

en varianten in aantal holes al aanwezig. Laten we de ‘reguleringen’ aan de 

markt (clubs) of aan de overheid (NGF).

• Daarover straks meer, nu eerst een poll.



Poll



Eventuele oplossingen

• Feit blijft dat in beginsel de club zelf de drukte bepaald. Want zij schrijft het 

aantal teams in. En in welke competitie.

• Bij 36-holes zeer lange baanbezetting.

• Bij 27-holes win je iets van starttijden in de ochtend.

• Bij 18-holes win je een heel dagdeel. 

• En in de Najaarscompetitie win je in de 18-holes nog meer, want daar bestaat

een team uit 4 personen ipv 6 personen in het voorjaar.



Eventuele oplossing 1

• We laten het zoals het is.

• Want Voorjaarscompetitie hoeft niet te groeien.

• Alleen moeten de clubs dan ‘nee’ verkopen aan haar eigen leden.

• Zowel aan graag competitiespelende leden als niet-competitiespelende leden.

• Nogmaals, de club zelf bepaalt de drukte, maar bij geen verandering blijft er 

een scheve balans tussen wensen wel en niet competitiespelers.

• En minder teams per club is niet wenselijk, want de Voorjaarscompetitie is een

enorm goed bindmiddel om een grote groep golfers in de winter actief te 

houden en aan je club te binden.



Eventuele oplossing 2

• Je kunt ook anders denken en dat is als volgt;

• We kiezen voor een breed gedragen aanpassing die twee doelen dient:

• 1: De aanpassing zorgt ervoor dat iedereen die wil ook Voorjaarscompetitie

kan spelen.

• 2: De aanpassing zorgt er tevens voor dat zelfs bij toename teams, meer

starttijden voor niet-competitie spelende spelers komt.

• In principe twee vliegen in één klap.

• Deze oplossing sluit ook aan op de NGF strategie.

• Voor een gezonde golfsport is het heel belangrijk om de groep 25-50 jaar aan

ons te binden en aanbod moet aansluiten op doelgroep.

• Maar feit blijft dat er alleen iets veranderd wordt als er brede steun voor is.



Verdieping eventuele oplossing 2a

• Als je je verdiept in oplossing 2, dan zijn er verschillende denkrichtingen.

• Bijvoorbeeld terugdringen 36-holes naar 27-holes.

• Stel elke club mag max twee 36-holes teams inschrijven, terwijl je er nu acht

hebt. Dan worden dus zes van de acht 36-holes teams 27-holes teams. Welke

winst is dat?

• Nog steeds evenveel starttijden in de ochtend, alleen winst voor tee 10. Dit

omdat er geen ‘doorloop’ is. 



Verdieping eventuele oplossing 2b

• Je kunt ook denken aan terugdringen van de 27-holes competitie.

• Als één 27-holes team een 18-holes team wordt, dan win je een startblok van 

1,5 uur in de ochtend.

• Tevens heb je bij 18-holes team de keuze of je in de ochtend of middag start. 

Die keuze is er in de 27-holes niet, omdat je ‘twee’ starttijden hebt.

• Dus meer vrijheid voor de baanplanning.

• Stel dat jouw club zes 27-holes teams heeft ingeschreven, dan win je dus zes

keer zoveel starttijden. Dan win je 9 uur starttijd, dat is een hele speeldag!



Verdieping eventuele oplossing 2b

• In de afgelopen Voorjaarscompetitie waren er 1.483 teams in de 27-holes 

competitie.

• Stel dat al deze teams 18-holes teams zouden worden, dan win je dus een

enorme hoeveelheid aan capaciteit.

• Namelijk 1.483 x 1,5 uur = 2.224,5 uur. Deel je dit door 9 = ~250 dagen.

• Hierdoor zou je dus meer leden kunnen bedienen met competitie spelen en 

ontstaat er meer ‘vrije’ speeltijd voor niet-competitiespelende leden.

• Maar is 18-holes niet te kort? Voor sommigen misschien wel, maar hoe vaak

speelt u nu buiten competitie om meer dan 18-holes op één dag?

• En de trend is nu al dat het merendeel maar 9-holes speelt ipv 18-holes.



Verdieping eventuele oplossing 2c

• Een eventueel andere oplossing is het spreiden van delen van de huidige

Voorjaarscompetitie.

• Bijvoorbeeld een deel of alles van de 50+ competitie naar juni.

• Hierdoor creëer je meer capaciteit in het Voorjaar. 

• Nadeel kan zijn dat er bij de niet-competitie spelende leden een gevoel

onstaat dat er nog langer competitie wordt gespeeld.

• Het is tijd voor een nieuwe poll.



Poll



Pauze tot…



De Dinsdagcompetitie

• Wij horen van veel clubs en ook dames dat het achterhaald is om een

competitie voor dames op een dinsdag te organiseren.

• In 2022 deden 145 teams mee aan de Dames Dinsdagcompetitie.

• Het zeer grote gros van deze dames is 50+ en zou dus kunnen deelnemen aan

de Dames 50+ competitie.

• Wij willen graag de volgende vraag stellen: Wat vind jij?



Poll



De 50+ competitie

• In 2016 is door een Europese maatregel de Senioren leeftijd voor mannen en 

vrouwen gelijkgetrokken.

• Echter de vijftigers van nu zijn de veertigers van vroeger.

• En de zestigers van nu zijn de vijftigers van vroeger.

• Daarom gaan er meer stemmen op om de 50+ competitie op te delen in twee 

of meer categorieën

• Wij willen graag de volgende vraag stellen: Wat vind jij?



Poll



Mixed teams

• In de Najaarscompetitie en de korte banen competitie bestaat de mogelijkheid

om gemengde teams, dus dames en heren, in te schrijven.

• In de reguliere Voorjaarscompetitie is dat niet het geval.

• Wij willen graag de volgende vraag stellen: Wat vind jij?



Poll



Professionals in de competitie

• Aan de Najaarscompetitie mogen professionals al deelnemen, in de 

Voorjaarscompetitie is dat niet het geval.

• Er gaan stemmen op om pro’s ook aan de VJ deel te laten nemen.

• Vanzelfsprekend dienen pro’s aan dezelfde voorwaarden te voldoen als

amateurs.

• Dus lid van de vereniging waarvoor zij uitkomen en een handicapregistratie.

• Voordelen voor club en pro zijn o.a. dat hij/zij mee kan doen aan

clubwedstrijden, teaching pro nog meer onderdeel club, pro krijgt beter inzicht

in eigen spelniveau.

• In tennis hebben leraren een speelsterkte en doen mee aan de clubcompetitie.

• In Scandinavische landen heel normal dat pro’s meedoen.

• Wij willen graag de volgende vraag stellen: Wat vind jij?



Poll



Najaarscompetitie

• In 2016 is gestart met de Najaarscompetitie. 

• In 2021 deden 90 clubs mee en waren zij goed voor 294 teams.

• De Najaarscompetitie is laagdrempeling en sluit aan bij een behoefte.

• Wat is het precies?

• 4 keer 18-holes spelen op of woensdag of zondag in oktober (rustige periode).

• 4 spelers per team, mixed, geen leeftijdsgrenzen.

• Ook spelen op je eigen baan.

• Woensdag is 9-holes single Stableford en 9-holes greensome Stableford.

• Zondag is 18-holes single Stableford.

• Per team max 45 minuten starttijd.

• Bezoekende spelers betalen een introductiegreenfee van 40,- euro.



Najaarscompetitie

• GOLF.NL zal een promotiecampagne houden voor de Najaarscompetitie.

• Het is goed om de clubs hiervan op de hoogte te stellen, want er zullen vragen

van leden komen.

• Wij denken dat het in belang van elke club is om de Najaarscompetitie aan te 

bieden.

• Het bijt nauwelijks met behoefte van andere leden, want startblok is 45 min.

• Wij willen dan ook graag jullie mening weten over de Najaarscompetitie. Als 

eerste de volgende vraag;



Poll



Najaarscompetitie

• Van clubs die niet meedoen en ook niet van plan zijn mee te gaan doen, horen

wij graag de beweegredenen.

• Dit kun je nu in de chat zetten.

• Maar kan op een later moment natuurlijk ook mailen aan Abe Jan, 

abejan.terbeek@ngf.nl.



Vragen uit de chat



Einde bijeenkomst

• Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en medewerking.

• Vervolgbijeenkomst op donderdag 14 juli, van 10.00 uur tot 11.30 uur in 

Postillion Hotel Arnhem, vlakbij de Rosendaelsche.

• Is ook de eerste dag van het Big Green Egg Open.

• Tot dan!!



Einde presentatie


