
 Wedstrijdreglement 

Nationaal Senior Open 2016 
Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor het Nationaal Senior Open. 

 

1. Wedstrijdorganisatie 

De Wedstrijdorganisatie (Organisatie) is verantwoordelijk voor de Organisatie van het Nationaal Senior Open. Aan de Organisatie is de behandeling 

opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan het Nationaal Senior Open en de personen 

die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging, namens welke de deelname plaatsvindt, bij de uitvoering van de deelname bijstaan. 

 

2. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op het Nationaal Senior Open en wordt op de website (www.nsogolf.nl) gepubliceerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid 

van de deelnemers om hiervan kennis te nemen. 

 

3. Inschrijving, Inschrijfgeld, Afmelding / No Show 

Inschrijving kan alleen geschieden via www.nsogolf.nl. Een deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de inschrijving voor een evenement met de juiste Exact 

Handicap gebeurt. De deelnemer moet zelf de bevestiging van de inschrijving nagaan op deze site, waar ook de deelnemers- en startlijsten worden 

gepubliceerd. 

a. De inschrijftermijn sluit op de woensdag voorafgaand aan het toernooi 17:00 uur. Het is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie om eventueel te late 

inschrijvingen te accepteren.  

b. Inschrijving dient plaats te vinden via de website. Als bewijs van inschrijving aan het toernooi wordt per e-mail een bevestiging gestuurd. 

c. Het inschrijfgeld bedraagt bij betaling aan de wedstrijdtafel € 85 

d. Maximum inschrijvingen: Aan het Nationaal Senior Open kunnen in totaal 120 deelnemers deelnemen. Bij over inschrijving zullen de spelers met de 

laagste handicaps voorrang krijgen. Daarnaast is het Organisatie toegestaan om een beperkt aantal spelers op uitnodiging mee te laten spelen, ook als deze niet 

voldoen aan de voor de wedstrijd geldende handicaplimiet. 

e. Leeftijd: Voor deelname aan het Nationaal Senior Open moet men in het georganiseerde jaar de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.  

f. Handicap / Pro: De speler in het bezit van een actieve EGA Handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. Uitgezonderd wildcards, geldt 

een maximale Exact Handicap van 10.0. De Organisatie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de Exact Handicap van potentiële 

wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen.  

Professionals moeten kunnen aantonen dat men hun lesgeef bevoegdheid hebben. Minimaal PGA B of WGFT level III. Playing professionals moeten ook bij 

een bekende organisatie zijn aangesloten. 

De Organisatie behoudt zich ook het recht voor om een speler, die bij eerdere deelnames of rondes scores inleverde ruim boven de gestelde handicaplimiet, uit 

te sluiten van deelname. 

 

f. Afzeggen voor een wedstrijd: Een deelnemer moet minimaal 72 uur  voor de 1e starttijd van de wedstrijd schriftelijk afzeggen door een e-mail te sturen 

naar kim@crayesteingolf.nl Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door de Organisatie per e-mail bevestigd is. Er is geen inschrijfgeld 

verschuldigd. 

Afzeggingen tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de wedstrijd geldt als te late afzegging en dienen zowel per e-mail als telefonisch te geschieden. 

Telefonische afmelding moet plaatsvinden via de wedstrijdorganisatie. Dit nummer staat op de website bij de desbetreffende wedstrijd vermeld. Het 

inschrijfgeld zal gefactureerd worden. 

Een deelnemer die in geval van overmacht minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd wil afzeggen, kan dat uitsluitend telefonisch doen via de 

wedstrijdorganisatie. De speler dient zich er daarbij van te vergewissen dat het bericht de contactpersoon ook daadwerkelijk heeft bereikt. Indien de 

contactpersoon niet bereikt kan worden, komt dit in beginsel voor risico van de speler, zie de bijlage. Het inschrijfgeld zal gefactureerd worden. 

g. No-show: Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start. 

 

 

3. Spelregels, Wedstrijdvorm, Materiaal en Deelname 

De wedstrijd worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A en de 

Plaatselijke Regels zoals vastgesteld door de Organisatie. 

a. Bal – List of Conforming Golf Balls 

De speler moet spelen met een bal die voorkomt op de actuele “List of Conforming Golf Balls” uitgegeven door de R&A. Overtreding: diskwalificatie. 

b. Driver - List of Conforming Driver Heads 

Iedere driver die de speler bij zich heeft, moet een clubhoofd hebben dat qua type en loft voorkomt op de actuele lijst van “Conforming Driver Heads” 

uitgegeven door de R&A.  

Uitzondering: een driver waarvan het clubhoofd voor 1999 is geproduceerd, is vrijgesteld van deze bepaling.  

Overtreding: twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum straf per ronde: vier slagen (twee slagen op ieder van de eerste twee 

holes waarop de overtreding plaatsvond). 

c. De spelvorm is 36 holes individueel strokeplay zonder handicap verrekening, gespeeld over 2 dagen. 

d. De wedstrijdrondes zijn qualifing. 

e. Tees: Er wordt gespeeld van de standard heren gele tees. 

f. Vervoer: Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de Organisatie. 

Vrijstelling enkel op vooraf aangeven bij inschrijving en in bezit zijnde van een Handicart pasje.  

Overtreding: twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum straf per ronde: vier slagen (twee slagen op ieder van de eerste twee 

holes waarop de overtreding plaatsvond). In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt ervan uitgegaan dat de overtreding op de 

volgende hole ontdekt is en moet de straf dienovereenkomstig worden toegepast. 

g. Caddie: Als in Regel 6-4: De speler mag worden bijgestaan door een caddie, maar hij mag maar één caddie tegelijkertijd hebben. 

h. Elektronische apparaten: Tijdens het Nationaal Senior Open behoren deelnemers en personen die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing van de 

vereniging, namens welke de deelname plaatsvindt, bij de uitvoering van de deelname bijstaan, geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te 

hebben. Zie artikel Hoffelijkheid. 

 

4. Meldingstijd, Starttijd, Scorekaart  

a. Meldingstijd: Een deelnemer behoort zich ten minste 30 minuten voor zijn starttijd bij de Organisatietafel te melden en zijn inschrijfgeld te voldoen. 

b. Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart voor de eerste ronde. Voor de volgende ronde ontvangt de deelnemer zijn kaart 

wederom bij de Organisatietafel. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. 

c. Starttijd: Een deelnemer behoort zich ten minste 5 minuten voor zijn starttijd bij de juiste tee te melden. Indien een speler binnen vijf minuten na zijn 

starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten twee slagen op de eerste hole. Anders is de straf voor overtreding van 

deze regel diskwalificatie. (Regel 6-3a) 

d. Inleveren van de scorekaart: De deelnemer is verplicht bij strokeplay zijn eigen scorekaart, binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de 

gespeelde ronde, aan de wedstrijdtafel te controleren en in te leveren bij de Organisatie. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden 

gediskwalificeerd. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten, voordat zijn kaart door een lid of vertegenwoordiger van de Organisatie is 

goedgekeurd. 



e. Ties: In geval van een tie voor de eerste plaats kan een sudden death play-off worden gespeeld. De te spelen sudden death play-off holes worden 

aangegeven door de Organisatie. Indien meerdere spelers de sudden death play-off spelen, is de winnaar hiervan eerste; de overige spelers gedeeld tweede. In 

geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen worden de prijzen opgeteld en gelijkelijk verdeeld.  

Indien geen sudden death play-off wordt gespeeld of kan worden (uit)gespeeld ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende duisternis, geldt 

het bovenstaande voor de eerste en volgende plaatsen. 

f. Prijsuitreiking: De prijsuitreiking zal dinsdag ongeveer 30 minuten na binnenkomst van de laatste flight plaatsvinden. Afhankelijk van het weer op het terras 

of in het clubhuis. Verwacht wordt van een ieder dat deze zichzelf heeft opgefrist. Heb je prijs en ben je niet aanwezig wordt deze doorgeschoven naar de 

eerstvolgende. 

 

5. Hoffelijkheid 

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Organisatie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of 

tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons). Als 

er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Organisatie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. Als ernstige overtredingen zijn in 

ieder geval te kwalificeren overtredingen van de gedragsregels zoals genoemd in punt 2 van de bijlage bij dit reglement, doch deze zijn niet beperkt tot 

dergelijke overtredingen. De deelnemer dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden 

van de NGF, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen. 

 

6. Langzaam spel 

De maximaal toegestane speeltijd voor een ronde en een speelschema voor 18 holes, zullen worden gepubliceerd op een officieel mededelingenbord. De eerste 

groep is ‘uit positie’ als de groep achter is op het speelschema. Iedere volgende groep is uit positie als de groep meer dan het startinterval 

afstand heeft ten opzichte van voorgaande groep en achter is op het speelschema. 

Bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden kan een groep spelers worden ‘getimed’ als de groep uit positie is. In dat geval zal van elke speler uit de 

groep de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen door een official. Een speler wiens groep getimed is, behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de 

ronde, zelfs als de groep daarna niet meer uit positie is of de ronde uitspeelt binnen de toegestane tijd. 

Als de spelers worden getimed, gelden de volgende limieten voor het doen van een slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een 

speler een tijdsoverschrijding wanneer hij: 

- Als eerste moet spelen en hij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de green (inclusief 

een afslag op een Par-3), een chip of een putt. 

- Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij als tweede of derde moet spelen, een slag 

naar de green, een chip of een putt. 

Straf op overtreding van de regel  Strokeplay 

1e overtreding  1 slag 

2e overtreding  2 slagen 

3e overtreding  diskwalificatie 

NB: 

1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen, in plaats van de gehele groep, een individuele speler of twee spelers uit een groep worden getimed. 

2. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden een groep of een speler te timen, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Indien een groep getimed wordt, kan 

ook een tijdoverschrijding gegeven worden aan een speler die zich onvoldoende inzet om zijn groep terug in positie te brengen. Voorbeeld: vertraging van het 

spel tussen de slagen. 

3. Spelers worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij getimed worden. 

4. De timing vindt plaats vanaf het moment dat de official van mening is dat de speler aan de beurt is om te spelen. 

 

7. Onderbreken van het spel 

a. De wedstrijdorganisatie van het Nationaal Senior Open is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers, caddies etc.  

b. De spelers van de westirjd blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de wedstrijd. Indien de spelers in een flight vinden dat wegens 

mogelijk gevaar niet doorgespeeld kan worden, moet men tijdelijk een schuilplaats opzoeken en verder gaan wanneer dit weer mogelijk is. Wegens de 

oppervlakte die de golfbaan bestrijkt groot is kan het zijn dat aan de ene kant onweert en de andere zijde van de baan de zon schijnt. 

 

c. het kan zijn dat de wedstrijdorganisatie gebruik maakt van een signaal. 

De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt: 

Een lang aangehouden toon:   het spel moet onmiddellijk onderbroken worden; 

Drie opeenvolgende tonen herhaald:  het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld); 

Twee korte tonen herhaald:   het spel hervatten. 

Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (noot Regel 6-8b). 

 

8. Afstandmeters 

Tijdens het Nationaal Senior Open mag een speler afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een 

vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bv. helling/slope, 

windsnelheid, temperatuur etc.) overtreedt hij Regel 14-3, waarvoor diskwalificatie de straf is, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt. Het gebruik 

maken van een smartphone is ook niet toegestaan. 

 

9. Uitsluiting van deelname 

De Organisatie kan een deelnemer van deelname uitsluiten, als hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het Wedstrijdreglement of 

door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt. 

 

10. Diskwalificatie 

In uitzonderlijke individuele gevallen mag de Organisatie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, 

indien zij dat gerechtvaardigd vindt. 

 

11. Bevoegdheid wedstrijdleiding 

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. 

 

  



Bijlage 
 

1. Te late afzegging, no-show 

Bij een eventuele no-show of te late afmelding is de speler verplicht alsnog tot betaling van het inschrijfgeld over te gaan, het inschrijfgeld zal gefactureerd 

worden. Indien de speler alsnog in gebreke blijft zal deze worden uitgesloten van verdere deelname aan het Nationaal Senior Open voor een periode van drie 

jaren. 

De straf van schriftelijke waarschuwing wordt opgelegd bij: 

- 1e keer te late afzegging (wordt alleen ingetrokken als kan worden aangetoond dat de speler niet 

tijdig kon afzeggen); 

De straf van uitsluiting van deelname voor het jaar erop kan worden opgelegd. 

- herhaling te late afzegging; 

- no-show herhaling. 

 

2. Gedragsregels 

Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het Wedstrijdreglement. Deze regels gelden gedurende het gehele betreffende evenement (daaronder begrepen 

dagen waarop voor het betreffende evenement oefenronden worden gespeeld), zowel op de golfbaan als daarbuiten. 

Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende het Nationaal Senior Open onder alle 

omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze 

gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. 

Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde van het Nationaal Senior Open kan 

bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties: 

- gebruik van drogerende middelen en alcohol; 

- iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen 

(behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel); 

- onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen; 

- gebrek aan respect voor officials, vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement 

plaatsvindt, medespelers en/of toeschouwers; 

- opzettelijke overtreding van de Golfregels; 

- het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de 

Golfregels; 

- het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van het evenement, 

zonder de official hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding 

niet acceptabel zijn; 

- het zich niet houden aan de kledingvoorschriften. 

Een overtreding van de gedragsregels buiten de baan tijdens het Nationaal Senior Open kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties: 

- ieder vorm van vernieling van zaken van de baan of club waar het evenement plaatsvindt; 

- iedere vorm van diefstal gedurende het toernooi; 

- iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens officials, vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement plaatsvindt, medespelers, toeschouwers en/of 

gastgezinnen waar spelers verblijven; 

- iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van het Nationaal Senior Open of golfbaan zou kunnen schaden. 

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, zal de official aan de speler één of 

meer van de volgende sancties opleggen: 

- uitsluiting van de speler voor het evenement waar de overtreding plaatsvindt; de speler zal in dat 

geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken; 

- uitsluiting van de speler voor het jaar erop of gedurende een bepaalde periode; 

 


