
   

          

 
 

 

 
 

Wedstrijdreglement Achterhoeks Open 2023  
  

Speeldata voorrondes:  Zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 juni 2023 
Speeldatum finale:  Zaterdag 17 juni 2023  
  

1. Algemeen  

Dit reglement is van toepassing op de door de "Commissie Achterhoeks Open" van Vereniging golfclub 

't Zelle (hierna te noemen 'Commissie') georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open 2023.  

 

De wedstrijd wordt gespeeld conform de regels zoals vermeld in de “Rules of Golf as approved by the R&A 

Rules Limited and the United States Golf Association” en in de door de NGF gepubliceerde “Golfregels”. Het 

wedstrijdreglement van Golfclub ’t Zelle is van toepassing, evenals de geldende lokale regels. Het is de 

verantwoordelijkheid van de speler om hiervan op de hoogte te zijn. In geval van tegenstrijdigheden tussen 

dit reglement en het wedstrijdreglement van ’t Zelle is dit reglement leidend. 

 

Indien verwezen wordt naar een regel uit de ‘Golfregels’ wordt de regel aangegeven als Regel. 

 

De ‘Commissie’ bepaalt het inschrijfgeld, de wedstrijdvorm en andere relevante bepalingen.  

 

Daar waar in dit reglement sprake is van speler wordt ook speelster bedoeld.  

 

Een speler die zich heeft ingeschreven gaat akkoord met het publiceren van naam en foto’s op verschillende 

platformen zoals websites, social media en andere uitingen ten behoeve van promotie en uitdraging van het 

Achterhoeks Open in algemene zin.  

 

2. Handicap  

Deelname aan het Achterhoeks Open 2023 is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een WHS-

handicap van maximaal 36.0. De handicap geldt op het moment van inschrijven. De speler is ervoor 

verantwoordelijk dat de inschrijving voor het Achterhoeks Open 2023 met de juiste handicap gebeurt.  

  

3. Tuchtreglementen NGF 

De NGF tuchtreglementen inzake Matchfixing, Dopinggebruik en Seksuele Intimidatie zijn van toepassing 

en vormen een integraal onderdeel van dit wedstrijdreglement. Overtredingen worden conform de in deze 

reglementen beschreven procedures behandeld. 

 

4. Voorwaarden voor deelname  

• Elke handicapmutatie, welke leidt tot indeling in een andere categorie, dient direct schriftelijk via e-mail 

aan de ‘Commissie’ doorgegeven te worden;  

• De speler dient de actuele handicap door middel van de digitale NGF pas te tonen op de wedstrijddag 

aan de wedstrijdtafel;  

• De plaatsing geschiedt op volgorde van betaling en er wordt in de voorronde, zoveel als mogelijk is 

rekening gehouden met de door de speler opgegeven voorkeurdata;  



• Eenmaal opgegeven voorkeurdata kunnen niet meer worden gewijzigd;  

• Indeling en speelvolgorde worden bepaald door de ‘Commissie’, bij niet plaatsen krijgt de speler bericht 

met opgave van reden.  

• De minimum leeftijd voor deelname aan de Achterhoeks Open 2023 is 16 jaar.  

• De leden van het organisatie comité mogen onder dezelfde voorwaarden als ieder ander deelnemen aan 

de wedstrijd. 

  

5. Inschrijven  

Er wordt gespeeld in drie categorieën voor zowel de dames als de heren.  

  

Dames en Heren 

Categorie 1:  +10 – 12.0 (Strokeplay)  

Categorie 2:  12.1 – 20.0 (Stableford)  

Categorie 3:  20.1 – 36.0 (Stableford)  

  

Inschrijven is alleen mogelijk via: www.achterhoeksopen.nl. De inschrijftermijn is vanaf 1 maart 2023 tot 

en met 15 mei 2023 of totdat het maximum aan inschrijvingen is bereikt. 

  

Elke speler speelt één voorronde op zaterdag 10, zondag 11 of maandag 12 juni om zich te kwalificeren 

voor één van maximaal 90 plaatsen bij 360 deelnemers op zaterdag 17 juni 2023. Indien de speler is 

geplaatst wordt de behaalde score meegenomen naar de finaledag. 

 

De strokeplay-wedstrijden van categorie 1 voor zowel de dames als de heren worden gespeeld zonder 

handicap verrekening. De stableford-wedstrijden van categorie 2 en 3 bij zowel de dames als de heren 

worden gespeeld met handicapverrekening.  

 

Heren categorie 1 en 2 spelen van de gele tee. Heren categorie 3 en alle dames categorieën spelen vanaf 

de rode tee.  De ‘Commissie’ behoudt zich het recht voor om op grond van ervaringen, opgedaan in vorige 

edities van het toernooi, inschrijvingen van spelers te weigeren.  

 

De winnaar en winnares in categorie 1 van de laatste editie van het Achterhoeks Open spelen op uitnodiging 

van de commissie, zij hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
 

6.  Inschrijfgeld en betaling  

Het inschrijfgeld bedraagt € 105,- voor niet leden. Dit bedrag is inclusief een maaltijd voor en na de 

gespeelde kwalificatie ronde en tevens voor de eventueel behaalde finale ronde. Spelers van golfclub 't Zelle 

betalen € 55,-.  

 

De inschrijving is definitief als de betaling is ontvangen na het afronden van de inschrijving via de website 

van het Achterhoeks Open. 

 

De toezegging geldt totdat het maximum van 360 inschrijvingen is bereikt. Het tijdstip van inschrijven en 

het ontvangen van de betaling zijn hiervoor bepalend. Hiermee heeft men het recht om mee te doen aan 

de voorronde en eventueel de finale. De indeling van de voorrondes zal uiterlijk op maandag 5 juni 2023 op 

de website van het Achterhoeks Open worden gepubliceerd.   

  

7. No show  

Onder No Show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start. Er zal 

geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.  

 

8. Restitutie inschrijfgeld  

Bij afmelding na inschrijving heeft men t/m 15 mei recht op teruggave van het gehele inschrijfgeld minus  
€ 5,- administratiekosten. Bij afmelding na 15 mei zal restitutie plaatsvinden onder inhouding van € 25,- 

voor reeds gemaakte kosten.  

 

Bij afgelasting van het toernooi door externe omstandigheden zal er volledige restitutie plaatsvinden minus 

€ 5,00 administratiekosten. 

 

9.  Sluiting inschrijving  

De inschrijftermijn is vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 of totdat het maximum aan inschrijvingen 

is bereikt. Het is uitsluitend ter beoordeling van de 'Commissie' om eventueel te late inschrijvingen te 

accepteren en om een reservelijst te hanteren. 

 

 

 

www.achterhoeksopen.nl
https://achterhoeksopen.nl/


10.  Handicart  

Spelers uit categorie 1 moeten gedurende de vastgestelde ronde lopen (zie sectie C-4 “vervoer” van het 

NGF-wedstrijdreglement voor straf voor overtreding van deze bepaling). Teneinde de snelheid van het spel 

te bevorderen is het alle spelers uit elke categorie toegestaan, om bij een verloren bal gebruik te maken 

van een handicart om de speler terug te brengen naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen. 

Spelers uit categorie 2 en 3 is het gebruik van een handicart, volgens de geldende regels, toegestaan. Deze 

bepaling geldt zowel voor de voorronde(s) als voor de finale.   

 

Bij de inschrijving dient te worden aangegeven of de speler van een handicart gebruik wil maken. De 

verantwoording voor de reservering van de handicart ligt bij de speler zelf. 

 

11.  Caddies  

Zowel bij de voorronde als tijdens de finale mag een speler worden bijgestaan door één caddie conform 

Regel 10.3.  
   

12.  Hoffelijkheid  

De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de 'Commissie' als 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’. Als er sprake is van een ernstige overtreding van 

de etiquette mag de 'Commissie' de speler een straf opleggen conform Regel 1.2. De speler dient zich 

gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling, die de belangen kan schaden van 

golfclub ’t Zelle, het Achterhoeks open en de NGF, van één van haar leden of van de golfsport in het 

algemeen.  

 

13. Meldingstijd op de wedstrijddag  

De speler behoort zich ten minste dertig minuten voor zijn starttijd bij de 'Commissie' aan de wedstrijdtafel 

te melden. De speler dient uiterlijk tien minuten voor zijn starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig te 

zijn.  

 

Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten 

twee strafslagen op de eerste te spelen hole.  

 

Indien de speler meer dan vijf minuten na zijn starttijd aankomt en er zijn geen omstandigheden die het 

rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie conform Regel 5.3a wordt de speler 

gediskwalificeerd. 

 

14.  Scorekaart  

Na het melden ontvangt de speler zijn scorekaart. De speler dient, voor aanvang van de wedstrijd, de 

scorekaart uit te wisselen met zijn marker. Na afloop van de ronde controleren de speler en zijn marker de 

behaalde scores en ondertekenen zij beiden de beide scorekaarten, waarna de scorekaarten worden 

ingeleverd bij de wedstrijdtafel.  

 

15.  Mobiele communicatiemiddelen  

Mobiele communicatiemiddelen mogen tijdens wedstrijden alleen gebruikt worden in geval van nood. Zij 

mogen dus niet zodanig ingeschakeld zijn dat zij overlast of hinder kunnen veroorzaken.   

  

16.  Langzaam spel  

Er dient zonder onnodig oponthoud te worden gespeeld. Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis 

van Regel 5.6a ‘onnodig oponthoud’ indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.  

 

Bij het onnodig ophouden van een wedstrijd (slow Play) kan de ‘Commissie’ en/of de referee, bijzondere 

omstandigheden daargelaten, de in Regel 5.6a genoemde straf opleggen.  

 

Een partij, die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole afstand verliest, dient uit 

eigener beweging en duidelijk zichtbaar de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan. 

Doorlaten moet altijd worden geaccepteerd.  

Indien men bij Stableford-wedstrijden op een hole geen Stableford punten meer kan scoren is men verplicht 

de bal op te nemen. 

 

Aanwijzingen, gegeven door de 'Commissie' of door de referees in het belang van de doorstroming in de 

baan, moeten worden opgevolgd.  

 

 
 

 

 



17.  Onderbreken van het spel  

De ‘Commissie’ is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers aan de wedstrijd. De spelers blijven 

zelf verantwoordelijk voor hun eigen en andermans veiligheid tijdens de wedstrijd. Om het verloop van de 

wedstrijd goed te organiseren kan de 'Commissie' gebruik maken van een signaal: 

 

 

 Een lang aangehouden toon   Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden  

 Twee lang aangehouden tonen   De wedstrijd wordt definitief gestaakt  

 Drie op een volgende tonen herhaald    Het spel onderbreken, uitspelen hole mag  

 Twee korte tonen herhaald:   Het spel hervatten  

 

Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij omstandigheden 

het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen conform Regel 5.7a.  

 

 18. Inleveren van de scorekaart  

Na afloop van de wedstrijd dient de speler de correct ingevulde, gecontroleerde en ondertekende scorekaart 

zo spoedig mogelijk bij de 'Commissie' aan de wedstrijdtafel in te leveren. De marker dient zijn naam in te 

vullen en de scorekaart te ondertekenen.  
  

19.  Resultaat tijdens voorronde               

Het behaalde resultaat tijdens de voorronde telt mee voor het eindresultaat, en is van invloed op de WHS-

handicap en de Playing Handicap in de te spelen finale. Indien er grote verschillen zijn op de kwalificatie 

dagen, in bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kan de commissie besluiten de scores niet mee te laten 

tellen voor de einduitslag. 

 

In geval een speler zich kwalificeert voor de finale, speelt hij tijdens de finale in dezelfde categorie   
als  hij gespeeld heeft in de voorronde. Voor de finale, plaatsen zich in totaal maximaal 90 dames en  

heren, evenredig te verdelen over het aantal inschrijvingen per categorie. 

 

Bij een gelijke stand binnen categorie 2 en 3 wordt het resultaat mede bepaald door de scores op de laatste 

9, respectievelijk  6, 3 of de laatste hole(s) van de voorronde.  

Dit geldt tevens voor de finale aan te leggen reservelijst van spelers binnen een bepaalde categorie. 

 

Voor categorie 1 is er nog een extra regel om iedereen die hierin meedoet een eerlijke kans te geven om 

ook de finale ronde te kunnen spelen. In deze categorie zal de bruto score altijd leidend zijn om u zich te 

kwalificeren. Echter als u zich niet heeft gekwalificeerd op basis van uw bruto score, maar uw netto score is 

beter als de slechtste netto score van de spelers die zich wel hebben gekwalificeerd dan wordt u de kans 

geboden om ook de finaledag te spelen, met een maximum van drie spelers. De bruto score die u gemaakt 

heeft op de voorronde dag zal worden meegenomen naar de finale. Dit gaat niet ten koste van de spelers 

die op basis van hun bruto score zich kwalificeren, indien nodig worden er hiervoor extra finaleplaatsen 

gerealiseerd, totdat de cut op basis van de netto score lager is. 

 

In het voorbeeld hieronder plaatsen speler A, B en D zich op basis van hun bruto score voor de finale. Van 

de geplaatste spelers heeft speler A de slechtste netto score (73). Alle spelers die niet geplaatst zijn voor 

de finale, maar wel een betere netto score als 73 mogen ook de finaledag spelen, in dit voorbeeld spelers 

G en I. Let op: de bruto score wordt meegenomen naar de finale. 

 Handicap Pl. handicap Bruto score Netto score 

Speler A 1 1 74 73 

Speler B 2 3 74 71 

Speler C 3 4 78 74 

Speler D 4 5 75 70 

Speler E 5 7 83 76 
Speler F 6 7 81 74 

Speler G 7 9 80 71 

Speler H 8 10 84 74 

Speler I 9 11 83 72 

 

 

 



20.  Vaststelling van de einduitslag  

Het resultaat behaalt in de voorronde en op de finaledag tellen beiden mee voor de einduitslag. Indien er 

grote verschillen zijn op de kwalificatie dagen, in bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kan de commissie 

besluiten de scores niet mee te laten tellen voor de einduitslag.  

 

Bij gelijke resultaten van spelers van Categorie 1 wordt er door het spelen van een sudden-death play-off 

de winnaar bepaald. De beslissingswedstrijd wordt gespeeld op de holes 10, 8, 9, 10, 8, 9 etc. De play-off 

wordt zo spoedig mogelijk na het inleveren en controle van de scorekaarten  gespeeld.  De play-off is een 

verlenging van de vastgestelde ronde.  

 

Is de winnaar bekend, maar hebben de nummers twee, drie, enz. hetzelfde aantal slagen, dan wordt het 

resultaat mede bepaald door de scores op de laatste 9, respectievelijk 6, 3 of de laatste hole van de 

finaleronde. Is er dan nog geen winnaar dan bepaald het lot. 

 

Het toernooi levert zowel bij de dames als de heren de winnaar op van het Achterhoeks Open 2022.  

 

In categorie 2 en 3 wordt de einduitslag bepaald aan de stablefordscores van de voorronde en de   

finaleronde tezamen. Bij een gelijke stand wordt de stand mede bepaald door de scores van de gehele 

finaleronde, respectievelijk de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s) van de finaleronde. 

 

Tevens zal onder de spelers van categorie 1, zowel bij de dames als bij de heren, een Achterhoeks kampioen 

worden aangewezen. Hiervoor komen in aanmerking spelers die aan minimaal één van de onderstaande 

eisen voldoet: 

 

• Geboren in de Achterhoek. 

• Woonachtig in de Achterhoek. 

• Lid van een Achterhoekse golfclub. 

 

 

21.  Prijsuitreiking  

De prijsuitreiking geschiedt zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd. Het recht op een prijs vervalt indien 

de betreffende speler zonder gegronde reden niet bij de prijsuitreiking aanwezig is en zich evenmin laat 

vertegenwoordigen. De speler wordt geacht op gepaste wijze gekleed bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.  

 

22.  Verdere bepalingen  

De speler, die het baanrecord verbetert, ontvangt een waardebon van € 700,-. 

De ‘hole in one’ prijs op hole 8 is alleen te winnen tijdens de finale ronde op 17 juni 2023 door een speler 

die zich rechtmatig heeft gekwalificeerd voor de finale. De prijs wordt uitgekeerd aan de eerste speler die 

op 17 juni 2023 een ‘hole in one’ slaat op deze hole.  

 

 

23.  Onvoorziene gevallen  

Daar, waar de van toepassing zijnde reglementen niet in voorzien, beslist de 'Commissie'.  

 

24.  Inwerkingtreding  

Het Wedstrijdreglement Achterhoeks Open treedt in werking op 1 maart 2023.  

 

 

 


	De strokeplay-wedstrijden van categorie 1 voor zowel de dames als de heren worden gespeeld zonder handicap verrekening. De stableford-wedstrijden van categorie 2 en 3 bij zowel de dames als de heren worden gespeeld met handicapverrekening.

