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Dit protocol richt zich op de competitieteams die een hoog niveau bereikt hebben of gaan 

bereiken, waarbij de standaardklasse 36 holes als het hoogst haalbare wordt beschouwd. 

Tot de Topgolf teams behoren in ieder geval de volgende competitieteams, zowel voor 

dames als voor heren: 

• het eerste team van de afdeling Standaard-36 holes. 

• elk team van de afdeling Reserve-36 holes dat in de hoofdklasse speelt. 

• elk team van de afdeling 27-holes dat in de 1ste klasse speelt of hoger.  

• elk team van de afdeling Senioren 27-holes dat in de 1ste klasse speelt of hoger. 

• elk jeugdteam dat in de 1ste klasse speelt of hoger. 

 

De selectie 

De Competitie Commissie (CC) zorgt voor de inschrijvingen voor de competitie. Op grond 

van deze inschrijvingen maakt het afdelingsbestuur een selectie  van spelers die zich voor 

de teams van Topgolf hebben aangemeld en die daarvoor in aanmerking komen. De CC 

draagt de gegevens van deze spelers over aan het afdelingsbestuur. 

Voor de selectie Dames en Heren worden elk 13 spelers geselecteerd: 10 spelers komen 

uit het selectie-puntensysteem. Het afdelingsbestuur bepaalt wie de overige 3 leden van 

deze selectie worden.  Voor een uitwerking van het selectie-puntensysteem wordt 

verwezen naar de bijlage. 

Voor de jeugdteams wordt de selectie gemaakt door de JC. 

 

Voor team 1- 36 holes en team 1-27 holes worden eind oktober/begin november ieder zes 

spelers aangewezen. De 13de speler van de selectie gaat spelen in een lager team.  

Indien een invaller nodig is zal bij de aanwijzing van deze speler gekeken worden naar de 

stand in de competitie van beide teams en wordt meegewogen of er kansen zijn op 

kampioenschap en/of noodzaak om degradatie te voorkomen.  
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Samenstelling teams 

Bij de samenstelling van de teams worden de volgende zaken gewogen:  

• aantal punten in het selectie-puntensysteem; 

• deelname aan de trainingen en wedstrijden; 

• nakomen afspraken; 

• instelling bij trainingen en wedstrijden; 

• resultaten van onderlinge wedstrijden en andere trainingsactiviteiten waarvoor 

punten gescoord kunnen worden; 

• resultaten van de vorige competitie; 

• op tijd komen/afmelden, mentaliteit, gedrag, teamgeest, progressie, e.d. 

Er kan worden besloten tot het laten spelen van een beslissingsronde tussen 2 of meer 

kandidaten. Het afdelingsbestuur beslist uit hoeveel matchplay-wedstrijden deze 

beslissingsronde bestaat en wanneer deze gespeeld moet worden. Dit wordt zorgvuldig 

met de betreffende spelers gecommuniceerd.  

 

Trainingsprogramma 

In overleg met de Golfschool wordt zowel voor de damesselectie als voor de herenselectie 

een trainingsprogramma opgesteld. Een golfstage kan hiervan deel uit maken, evenals het 

spelen van wedstrijden tegen de baan of matchplay wedstrijden tegen elkaar of tegen een 

ander team. Ook een theorie-avond maakt hiervan deel uit. Deze is verplicht voor alle 

selectiespelers. 

Het trainingsprogramma wordt zodanig opgezet en schriftelijk vastgelegd, dat het (zeker 

gedeeltelijk) door de spelers zelf kan worden uitgevoerd.  

In principe zijn trainingen voor alle selectiespelers verplicht. Tijdige afmelding bij de 

captain en/of pro met vermelding van de redenen is vanzelfsprekend. 

Met de spelers van elke selectiegroep wordt van tevoren een sanctie afgesproken voor 

afwezigheid en (niet tijdig) afmelden. 
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Kosten en vergoedingen 

De selectiespelers betalen een eigen bijdrage voor de faciliteiten die zij ontvangen. De 

hoogte van deze bijdrage wordt mede bepaald door de inkomsten die door allerlei acties 

worden gegeneerd en wordt jaarlijks door het afdelingsbestuur vastgesteld.  

De speler die als 13de uiteindelijk afvalt krijgt een deel van de eigen bijdrage terug. 

Naast de eigen bijdrage zijn de selectiespelers verplicht 2 vrienden te werven voor Vrienden 

van Topgolf. Als dat niet lukt wordt de eigen bijdrage per niet aangebrachte vriend 

verhoogd met €50,-. Daarnaast levert elke extra geworven vriend eenmalig een korting op 

van €25,- van de eigen bijdrage. 

Jeugdleden betalen 50% van de vastgestelde eigen bijdrage. Jeugdleden zijn leden die op 

1 januari van het betreffende jaar nog geen 21 jaar zijn. 

Indien geselecteerde spelers hun verplichtingen niet nakomen en/of onderweg afhaken 

krijgen zij hun eigen bijdrage niet terug. Bij speciale omstandigheden kan overlegd worden 

of de eigen bijdrage toch, al of niet gedeeltelijk, wordt teruggegeven. 

In september wordt een voorlichtingsavond gehouden waarin met alle selectiespelers de 

gang van zaken wordt besproken en afspraken worden vastgelegd. Pas als aan de 

financiële verplichtingen is voldaan is een speler definitief geselecteerd.  

 

Oefenwedstrijden 

Indien mogelijk worden er voor de selectieteams oefenwedstrijden georganiseerd met 

andere verenigingen. 

 

Jeugd 

Voor jeugdteam 1 geldt een aangepaste selectieprocedure en trainingsaanpak en aan de 

jeugd aangepaste afspraken, die door de JeugdCommissie worden vastgesteld. 

Jeugdspelers die in de selectie worden opgenomen stellen zich ook beschikbaar voor de 

jeugdcompetitie.  


