
Wedstrijdreglement Golf Ockenburgh Open – 8 en 9 juli 2017

1. Algemeen
Het toernooi staat open voor amateur spelers vanaf 18 jaar en wordt gespeeld 
in 2 categorieën:

1. Categorie 1  : zaterdag 8 juli voor spelers met handicap 20.0 t/m 36.0; 
18 holes, stableford met ¾ handicap verrekening. 

2. Categorie 2  : zondag 9 juli voor spelers met handicap lager dan 10.0 t/m 19.9; 18 
holes, bruto strokeplay.

2. Heren- en damestoernooi
Er is per speeldag een apart heren- en damestoernooi.
De heren spelen van de gele tees en de dames van de rode tees.
Een flight bestaat afhankelijk van het aantal deelnemers uit maximaal 3 personen.

3. Commissie
Alle deelnemers van Golf Ockenburgh Open dienen zich te conformeren aan dit 
wedstrijdreglement. De wedstrijdleiding berust bij de Wedstrijdcommissie van
Golfclub Ockenburgh.

4. Regels
Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited 
en de United States Golf Association. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de 
hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en het baanreglement en 
van de 'local rules', en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.

5. Inschrijving
3. De inschrijving is uiterlijk 2 juli 2017 ontvangen.

Het inschrijfformulier is te vinden via de website golfockenburgh.nl.
4. De speler in categorie 1 of 2 heeft een geldige actieve NGF/EGA handicap. Op 

verzoek dient dit aan de wedstrijdleiding getoond te worden.
5. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat inschrijving met de juiste 

handicap geschiedt. Indien deze op de speeldag is gewijzigd zal dit aan de 
wedstrijdcommissie ter plekke moeten worden doorgegeven.

6. Spelersveld
Het spelersveld is per dag beperkt tot 60 spelers. Deelname geschiedt op basis van 
volgorde van registratie via de website. De inschrijvingen die het maximum aantal 
deelnemers overschrijden, worden op een reservelijst gezet.

7. Startlijst en melden
Minimaal 5 dagen voor de aanvang van de wedstrijden staan de startlijsten op de
website golfockenburgh.nl. Dit zal aan u kenbaar worden gemaakt middels een e-mail. 
Indien de speler deze e-mail niet ontvangt, blijft de speler altijd zelf verantwoordelijk zich 
op tijd in kennis te stellen van zijn of haar starttijd.



De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de 
wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de start melden bij de starter op de 1ste hole.

Indien de speler binnen 5 minuten na de starttijd klaar is om te spelen op de 1ste hole en 
er zijn omstandigheden die rechtvaardigen om af te zien van diskwalificatie volgens Regel 
33-7, is de straf voor het te laat komen twee slagen op de 1ste hole, in plaats van 
diskwalificatie.
Arriveert de speler nog later startklaar op de 1ste hole, dan volgt diskwalificatie.

8. No Show
De Wedstrijdcommissie heeft het recht om reservespelers toe te voegen aan de startlijst 
ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen (no-show).

9. Winnaars
De winnaars van Golf Ockenburgh Open zijn volgende de spelers:

 Categorie 1: de beste stableford score over 18 holes. 
Na het invoeren van de stableford wordt automatisch door het wedstrijd-
programma bepaald wie bij een gelijk resultaat de hogere rangschikking krijgt op 
basis van de score op de laatste 9, 6, 3 en 1 holes. 
Indien na deze bepaling twee of meer spelers een exact gelijke stand hebben zal er
een play-off worden gespeeld op basis van bruto strokeplay over de holes 1 en 9 
tot er een beslissing is gevallen.

 Categorie 2: de beste bruto score over 18 holes. 
Na het invoeren van de bruto score wordt automatisch door het wedstrijd-
programma bepaald wie bij een gelijk resultaat de hogere rangschikking krijgt op 
basis van de score op de laatste 9, 6, 3 en 1 holes.
Indien na deze bepaling twee of meer spelers een exact gelijke stand hebben zal er
een play-off worden gespeeld op basis van bruto strokeplay over de holes 1 en 9 
tot er een beslissing is gevallen.

 Tevens zijn er prijzen voor de longest drive en de neary.
Voor de longest drive geldt dat de bal zich op de fairway moet bevinden; voor  de 
neary op de green.

 Een hole-in-one geldt NIET als een neary. Voor de hole-in-one is een aparte prijs 
beschikbaar.

 Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, wordt de prijs 
aan de volgend geplaatste speler toegekend indien aanwezig.

10. Scorekaart
De speler ontvangt zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler is 
verplicht zijn scorecard met één van zijn medespelers te wisselen die als marker fungeert,
op straffe van diskwalificatie. De speler is verplicht zijn eigen scorecard binnen 15 minuten
na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te 
ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren, op straffe van 
diskwalificatie. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart 
door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.

11. Bal en stokken
Voor bal en stokken gelden de bepalingen genoemd in de Golfregels, Appendix I, 
Deel C, 1a en 1b.

12. Meten afstanden
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een 
vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die 



zijn spel zouden beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over 
clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs 
slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

13. Hoffelijkheid
De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de 
wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als 
hinderlijk wordt ervaren. Men behoort zich te houden aan de etiquette. Is er sprake van 
een ernstige overtreding van de etiquette, dan zal de wedstrijdcommissie de speler 
volgens regel 33-7 diskwalificeren.

14. Langzaam spel
Een groep spelers is ‘uit positie’ als de groep achter is op het speelschema. Bij afwezigheid
van verzachtende omstandigheden, kan een groep spelers worden getimed. In dat geval 
zal van elke speler in die groep de benodigde tijd voor een slag worden opgenomen. Voor 
een tijdsoverschrijding gelden de volgende limieten, gerekend vanaf het moment dat een 
speler een de beurt is:
a. 50 seconden over een slag voor een speler die als 1ste aan de beurt is
b. 40 seconden over een slag voor een speler die als 2de of 3de aan de beurt is.
Straf voor overtreding:
1ste overtreding : 1 strafslag
2de overtreding : 2 strafslagen
3de overtreding : diskwalificatie

15. Mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoon tijdens de wedstrijd is niet toegestaan; alleen in geval 
van nood of om de referee te raadplegen.

16. Vervoer
Spelers mogen gedurende de rondes geen gebruik maken van enige vorm van vervoer 
tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.

17. Referee
In de baan bevindt zich een clubreferee die in geval van geschillen of onduidelijkheden 
kan worden geraadpleegd.

18. Caddies
Het gebruik van caddies is niet toegestaan gedurende de wedstrijd.

19. Onvoorzien
In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdcommissie 
bindend.
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