
  

 

 

 

 

2020 Wedstrijdinformatie -en Reglement  

De Open Betuwse Golfkampioenschappen worden gespeeld in drie categorieën op 
vrijdag 22 mei 2020 a.s.: 

Categorie I:  hcp -9.0* t/m 9.9* Strokeplay wedstrijd (bruto) 
 
Categorie II: hcp 10.0* t/m 19.9* Stableford wedstrijd 

Categorie III: hcp 20.0* t/m 29.9* Stableford wedstrijd 

 Per categorie is er een wedstrijd voor dames en heren 
 Categorie I speelt van de back tee’s. Heren van Wit en Dames van Blauw. 
 Categorie II en III spelen van de Medal tee’s. Heren van Geel en Dames van 

Rood. 
 Inschrijfgeld voor niet-leden is € 60,- per persoon (leden van Golfclub Welderen 

en Bleijenbeek betalen € 20,00,- per persoon). 
 De inschrijving is open tot en met woensdag 20 mei 2020. 
 Het inschrijfgeld dient voor donderdag 21 mei binnen te zijn op 

rekeningnummer Rabobank IBAN nr.: NL51RABO0316834602,  BIC: 
RABONL2U t.n.v. Golfbaan Landgoed Welderen.  
Vermeld bij uw betaling de volgende kenmerken: ‘Open Betuwse 
Golfkampioenschappen’ en uw NGF nummer. 

 Bij afmelden voor de wedstrijd voor de uiterste inschrijfdatum van woensdag 20 
mei 2020heeft u recht op teruggave van het gehele inschrijfgeld. 

 De exact handicap op de wedstrijddatum is bepalend voor de categorie-indeling 
 Scorekaart en courseplanner worden uitgedeeld bij de start van de wedstrijd 
 Gratis driving rangeballen 
 Deelnemers kunnen in overleg met de receptie 1x voorspelen tegen het 

introductietarief op weekdagen van € 41,40 per persoon. 
 De referee op vrijdag 22 mei is clubreferee Bert van Isselt. 
 Starttijden tussen 09.00-12.00 uur, starten om de 6 minuten. 

  



  

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT: 

Art. 1  
De wedstrijd wordt gespeeld volgens de NGF Golfregels en Amateurregels uitgave 
2016 en de verstrekte local rules zoals vermeldt op de te ontvangen scorecard en 
eventueel te verstrekken aanvullende local rules. 
 
Art. 2 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de 
wedstrijdleiding in het clubhuis van Golfbaan Landgoed Welderen. 

Art. 3  
Het is niet toegestaan op de wedstrijddag te oefenen op de wedstrijdbaan. 

Art. 4  
Speler en marker moeten scorekaarten voor de wedstrijd uitwisselen en zich binnen 
10 minuten na de wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding in het clubhuis, waar de 
wedstrijdleiding in het bijzijn van de speler de scorekaart controleert op volledigheid, 
leesbaarheid en ondertekening. Na verwerking van de score krijgt de speler de 
scorekaart mee voor inlevering bij de homeclub.  

Leden van Golfclub Welderen en Bleijenbeek dienen zelf hun scores in te vullen in de 
E-golf4u app. 

Art. 5 
De prijsuitreiking per categorie geschiedt zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd. 
Het recht op een prijs vervalt indien de betreffende deelnemer zonder gegronde reden 
niet bij de prijsuitreiking aanwezig is. 

Art. 6  
Bij gelijk eindigen wordt voor bepaling van de prijzen de ranking bepaald door de 
score op respectievelijk de laatste 18, 9, 6 en 3 holes. Mocht ook dit geen winnaar 
opleveren dan wordt de ranking bepaald door loting. 

Art. 7 
Een speler mag zich laten vergezellen door één en dezelfde caddie voor de hele 
ronde. De caddie moet duidelijk herkenbaar zijn als caddie. 

Art. 8 
Meelopen in de baan door gasten en publiek is toegestaan, mits op gepaste afstand. 

Art. 9 
Gebruik van handicarts en buggy’s is niet toegestaan. 


