
NGF COMPETITIE

  ‘ONGESCHREVEN REGELS’

Natuurlijk weten we alles over matchplay, de in de competitie gebruikte spelvorm, maar wat 
weten we eigenlijk over het fenomeen ‘NGF Competitie’ zelf? Over wat moet en wat mag, 
over wat hoort en hoe het hoort.

Voor je voor het eerst je opwachting maakt in een van de competitieteams van je club, is je 
vast al veel verteld over de do’s-and-don’ts van deze bijzondere golfweken. Op veel clubs 
wordt de Competitie als een van de hoogtepunten van het jaar gezien, en dat gaat vaak met 
het nodige decorum gepaard ‘want zo gaat het immers al jaren’. Maar moet het ook zo? Of 
zijn het ingesleten gewoontes die inderdaad zijn gaan horen bij het fenomeen competitie-
golf, maar die in elk geval niet algemeen bindend zijn? Twaalf voorbeelden van ongeschreven 
competitieregels.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

Voor de meeste wedstrijden zul je met de auto op pad moeten. Nu kan iedereen natuurlijk 
op eigen gelegenheid naar de baan gaan, maar uit gezelligheids- en milieuoogpunt is carpoo-
len misschien wel een beter idee. En wie dan rijdt? Vaak degene met de grootste auto, maar 
misschien wil diegene ook wel eens een glaasje extra drinken, of worden de benzinekosten 
hem wat te gortig. Overleg wie rijdt, waar verzameld wordt en of er een benzinepotje wordt 
gemaakt. Samen uit, samen thuis is beregezellig, mits er duidelijke afspraken zijn.

VOORSPELEN

Hoewel het in de opzet van bijna alle divisies zo is dat het voor- of nadeel van ‘uitspelen’ 
eerlijk verdeeld is, is de verleiding om alvast kennis te gaan maken met de baan waar je moet 
spelen, groot. Je staat misschien niet meteen 1 up, maar het kan wel net dat beetje extra 
vertrouwen geven als je weet wat je te wachten staat. Er zijn veel clubs die regelingen hebben 
om voor te mogen spelen, maar je kunt over het algemeen als bezoekend team echt niet op 
elk moment binnen komen marcheren voor een paar starttijden. Informeer ruim op tijd bij de 
captain van de ontvangende baan naar de geldende regeling ter plaatse, maak geen stampij 
als het anders is dan op je eigen club, en ga zeker niet op hoge toon eisen dat je er recht op 
hebt. Om maar helemaal bij de tijd te blijven, ga met respect met elkaar en de mogelijkheden 
om. Wat kan dat kan, maar wat niet kan…

TENUE

Competitie spelen doe je in de eerste plaats omdat je het leuk vindt, maar je vertegenwoor-
digt tenslotte ook je club. Wat is dan leuker om een beetje kek voor de dag te komen als 
team. Nee, niet iedereen hoeft er bij te lopen als een tourprofessional en de opvallende broe-
ken van John Daly zijn niet aan iedereen besteed, maar eenzelfde polo moet haalbaar zijn. 
Al was het maar alleen dezelfde kleur. Het staat leuker op de teamfoto, de andere teams her-
kennen je sneller, en het vergroot ook nog eens het teamgevoel. En over kleding gesproken: 
golfen in spijkerbroek doen we in de competitie natuurlijk niet. Ja, het mag misschien op je 
eigen baan, en ja het is inmiddels 2013, maar daarmee mag je er niet van uitgaan dat je jeans 
daar ook op prijs worden gesteld. En aangezien we te gast zijn, passen wíj ons netjes aan.

OP DE BAAN

Na de autorit kom je vanzelfsprekend ruim op tijd op de baan aan. We rennen niet op het 
laatste moment de tee op of vliegen direct naar de driving range. Je komt als gast op ander-
mans baan en dan verdwijnen we niet meteen in onze routines. Het is net als in het echte 
leven. Even naar binnen, voorstellen, een handje geven, kopje koffie, de captains nemen de 
spelers en de volgorde door en er is misschien wat uitleg over de speelprocedures van de 
dag. Moet het op deze manier? Nee. Maar zeg nu zelf: die neef die altijd op verjaarsvisite 
komt, niemand gedag zegt en meteen de keuken induikt, dat is niet de meest populaire gast 
toch?
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GOED GASTHEERSCHAP

Je bent gemiddeld genomen vier keer gast tijdens de competitie, en één keer gastheer. Hoe-
wel alles op jouw baan natuurlijk gesneden koek voor je is, geldt dat voor de langskomende 
teams waarschijnlijk niet.  En dus vang je je gasten met zijn allen op. Dat is echt geen taak 
alleen voor de captain. Ja, misschien kun je toevallig niet, en ja, als je een dag rond moet 
hangen in het clubhuis duurt die dag best lang, maar gedeelde smart is halve smart! 

Begeleid je gasten naar de driving range, zorg dat ze niet staan te hannesen met rangemunt-
jes of gebrek aan losse euro’s, zet wat emmertjes klaar, start de teams keurig weg, rij eens 
door de baan om te kijken of alles goed gaat, vang ze halverwege de ronde op, en heet ze 
allemaal welkom in het clubhuis. En tussendoor? Misschien kun je een paar holes ‘in de buf-
fer’ spelen of wat extra oefenen. Je weet, volgende week is een ander team aan de beurt.

SPORTSMANSHIP VS. GAMESMANSHIP

Ja natuurlijk, als je competitie speelt, wil je winnen ook. Gezelligheid mag dan op de meeste 
niveaus voorop staan, niemand gaat graag week in week uit met een nederlaag naar huis. 
Maar heeft alles zijn maximale prijs? Niet alles wat mag, hoef je ook per se te doen. 

De regels zijn de regels, maar laten we het vooral ook een beetje leuk houden, is voor velen 
het motto. Maar als iemand dan toch dat stapje verder gaat, hou het netjes en laat je niet 
kennen. Vijf weken lang met een sacherijnig gezicht een van de teamleden van een andere 
club negeren, omdat hij je in de eerste ronde een drive opnieuw liet slaan, omdat je een cen-
timeter voorbij de tee stond… nee, dat werkt niet.

TEMPO!

Een competitiedag duurt behoorlijk lang. Dat is bekend en deel van de charme. Wat daar 
echter niet bij hoort, is langzaam spel. Toegegeven, bij matchplay gaat ‘oppakken als je niet 
meer kunt scoren’ minder snel op dan bij Stablefordwedstrijden, maar als jij na drie water-
ballen en een bezoek aan de bosjes nog niet halverwege de hole bent, terwijl je tegenstander 
met twee slagen prinsheerlijk op de green ligt... In theorie kan hij dan nog wel 8 putts nodig 
hebben, je mag de hole best geven en doorlopen naar de volgende tee. En je hoeft ook niet 
élke hole ‘voor het gevoel’ toch even te putten als de hole al verloren is. Dat komt het tempo 
allemaal aanzienlijk ten goede. Net als een beetje doorlopen, je tas aan de goede kant zetten 
en klaar staan om te slaan als je aan de beurt bent.

JASJE-DASJE

Na afloop van de ronde ga je snel naar binnen om de uitslag door te geven en om even een 
glaasje te drinken met je tegenstander. Op het terras of in het clubhuis zie je alle partijen bin-
nenkomen en neem je lekker in je golfkloffie nog een bitterbal. Natuurlijk. 

Maar als je blijft eten (zie ook ‘Aan tafel’), dan is het wel zo netjes om je even op te fris-
sen. Of je helemaal in pak gaat, dat heb je vast als team afgesproken, en ook of je nog een 
stropdas omdoet. In een tijd waarin een das steeds minder vaak gedragen wordt, is dat zeker 
geen vanzelfsprekendheid. Het is echter wel competitiegolf en dat gaat op veel clubs met het 
nodige decorum gepaard. 

Conformeer je daarom voor die paar zondagen maar aan wat de meerderheid doet, dit is 
niet het moment voor enorme modestatements of campingsmokings. Wel een jasje, niet het 
dasje, het bekende smart casual, het kan. Maar wat je ook aantrekt, zorg dat het fris is en jij 
frist bent. Als iemand met zijn voetbalplunje nog aan, aan tafel gaat, staan we toch ook raar 
te kijken?
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SPEECH!

Het is een goede gewoonte dat aan het eind van de dag kort gesproken wordt door de cap-
tains. De gastheer dankt voor de komst en de gasten danken voor de gastvrijheid. Een grapje 
hier en daar mag niet ontbreken -  flauwe moppen zijn echter zeker niet verplicht - maar 
maak het niet te lang met een oeverloze rij anekdotes en witzen. Bedenk dat er per poule 
meestal vijf sprekers zijn en dat bij een dubbel gastheerschap er zomaar dik een half uur 
stilte in acht moet worden genomen om te luisteren naar alle speeches. Zo lang stil zijn, is 
niet alleen voor een schoolklas ondragelijk lang.

We luisteren natuurlijk ook naar de speeches van alle aanwezigen, of we zijn op zijn minst 
stil. Niets is vervelender dan een groep die luidruchtig door blijft praten. Wat gij niet wilt dat 
u geschiedt…

AAN TAFEL

De lange competitiedag wordt in de regel afgesloten met een gezamenlijk diner. Dat is er 
door de jaren heen ingesleten, maar is zeker niet verplicht. Als je nog ver moet rijden bij-
voorbeeld, dan kan het helemaal niet handig zijn nog tot negen uur in het clubhuis te blijven 
hangen. Misschien zijn er wel andere verplichtingen die roepen, of vind je het te duur (zie 
ook ‘de rekening’) om vijf weken op rij elke competitiedag uit eten te gaan. Dat kan allemaal. 
Maar als je besluit niet te blijven eten, meld dit dan wel tijdig bij de gastheer. En als je zelf 
gastheer bent, blijf je natuurlijk sowieso. Je gaat toch ook niet op je eigen feestje eerder naar 
huis?

DE REKENING

Veel teams maken van tevoren een pot waar alle kosten ter plaatse van worden betaald. 
Anderen wachten op de rekening en delen die dan door het aantal aanwezige koppen. Bij de 
ene club krijg je van de gastheer het kopje koffie en een borrel, bij de andere hoef je niets te 
betalen tot je aan tafel gaat. Kortom, er is van alles mogelijk. Wil je het een per se niet of het 
andere juist wel: geef het aan of laat de captain met de andere captains overleggen. Scheve 
gezichten omdat jullie team alles betaalde en het andere team slechts koffie geeft, kunnen de 
sfeer grondig verpesten, terwijl je ongetwijfeld allebei een goede reden hebt om het te doen 
zoals je het doet.

BOB

En tot slot is er natuurlijk Bob. Competitiegolf is leuk, de borrel na afloop ook, maar we wil-
len wel allemaal maandag weer gezond en wel op kantoor verschijnen! Alcohol en auto rijden 
gaan niet samen. Besluit vooraf wie terug naar huis rijdt.

WE WENSEN IEDEREEN VEEL PLEZIER TIJDENS DE COMPETITIE!
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