11e Open Oosterhoutse Golfkampioenschappen
22 en 23 juni 2019
Wedstrijdreglement
1 Algemeen
1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie van de Oosterhoutse Golfclub.
1.2 Dit reglement is van toepassing op de Open Oosterhoutse Golfkampioenschappen 2019. In aanvulling
daarop is het Wedstrijdreglement 2019 van de Oosterhoutse Golf Club (verder het `wedstrijdreglement´) van
toepassing. Bij afwijkingen heeft dit reglement voorrang.
1.3 Dit reglement en het wedstrijdreglement zijn op de website van de Oosterhoutse Golf Club gepubliceerd. Het
is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf om hiervan kennis te nemen.
2 Deelname
2.1 De deelname staat open voor amateurgolfers, zoals gedefinieerd in de amateurstatusregels van The R&A
Rules Limited, die op het tijdstip van aanvang van de wedstrijd in het bezit zijn van een actieve EGA
handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap van maximaal 20,0
2.2 De wedstrijdcommissie kan besluiten om ook een beperkt aantal pro’s, zij het buiten mededinging, aan de
wedstrijd deel te laten nemen.
2.3 Aan de wedstrijd kunnen maximaal 144 amateurspelers deelnemen.
2.4 Deelname voor leden van de Oosterhoutse is gelimiteerd tot 50 % van het totaal aantal deelnemers.
Bepalend voor toelating is de volgorde van inschrijving.
2.5 De inschrijvers worden met inachtneming van het bepaalde in lid 4 in beginsel ingedeeld op volgorde van
hun handicap op het moment van sluiting van de inschrijving.
3 Inschrijftermijn, inschrijving, inschrijfgeld en betaling
3.1 De inschrijftermijn sluit op 12 juni 2019 te 24.00 uur. Het is uitsluitend ter beoordeling van de
wedstrijdcommissie om eventueel te late inschrijvingen te accepteren. De wedstrijdleiding kan bereikt worden
op tel.nr. 06 – 54971932.
3.2 Inschrijving van niet leden van de Oosterhoutse Golf Club dient plaats te vinden op de website van de
Oosterhoutse Golf Club www.oosterhoutse.nl Door het secretariaat zal een bevestiging worden gestuurd.
3.3 Inschrijving door leden van de Oosterhoutse Golf Club dient eveneens plaats te vinden op de website van de
Oosterhoutse Golf Club www.oosterhoutse.nl . Het inschrijfgeld met inbegrip van een ‘aangeklede borrel’ op
zondag, bedraagt voor niet-leden van de Oosterhoutse Golf Club € 65,00 en voor leden € 25,00.
3.4 Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden via de IDEAl module op de website van de
Oosterhoutse Golf Club. Ingeval van annulering van deelname vóór 12 juni 2019 om 24.00 u. wordt het
inschrijfgeld gerestitueerd.
4 Spelregels en wedstrijdvorm
4.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de `Rules of Golf´, vastgesteld door de “Royal & Ancient Golf Club
of St. Andrews en de United States Golf Association en de plaatselijke regels van de Oosterhoutse Golf Club.
Het kampioenschap wordt gespeeld over twee 18 holes wedstrijden, verdeeld over twee aansluitende dagen,
in twee categorieën, te weten een categorie dames en een categorie heren.
4.2 De spelvorm is strokeplay zonder handicap verrekening.
4.3 Er wordt door de heren van de witte tees en door de dames van de blauwe tees gespeeld. .
4.4 De wedstrijd is qualifying.
4.5 Op beide dagen is het gebruik van een Handicart niet toegestaan
4.6 Op beide dagen zijn caddies toegestaan
4.7 De kampioen van het 11e Open Oosterhoutse Kampioenschap, in elke categorie, is degene met de beste
bruto score over twee dagen. Indien na de finaleronde twee of meer spelers met een gelijke score op de
eerste plaats eindigen, zal in aansluiting op deze wedstrijd een ‘sudden death play off’ gespeeld worden op
hole 18. De volgorde van starten zal dan door een ‘toss’ bepaald worden. Indien wederom gelijk wordt
geëindigd zal deze procedure net zo vaak worden herhaald tot er een winnaar is.
4.8 Bij gelijke scores voor de nummers 2 en 3 wordt het “count back” systeem gehanteerd over de finaledag,
d.w.z. de beste bruto score over resp. achttien, de laatste negen, zes, drie of laatste hole(s). Wanneer dan
nog geen beslissing is gevallen, is de speelster/speler met de hoogste handicap winnares/winnaar.
4.9 Naast het bepalen van de Open Oosterhoutse kampioen in elke categorie op basis van de bruto score over
twee dagen, zullen er ook prijzen zijn voor de winnaars in elke categorie op basis van de netto score over
twee dagen.
4.10 Een speciale prijs is er voor het lid van de Oosterhoutse met de beste netto score over twee dagen.
4.11 Bij gelijke netto scores wordt de winnaar bepaald op basis van “count back” op de finaledag, d.w.z. de beste
netto score over resp. achttien, de laatste negen, zes, drie of laatste hole(s). Wanneer dan nog geen
beslissing is gevallen, is de speelster/speler met de laagste handicap winnares/winnaar.

5 Maximum aantal deelnemers
5.1 Op de eerste dag starten maximaal 144 deelnemers, eventueel vermeerderd met de toegelaten pro´s, in
verband met de flightsamenstelling afgerond op een veelvoud van 3 spelers.

5.2 Voor de wedstrijd op de tweede dag, de finalewedstrijd, wordt in beginsel 50% van het oorspronkelijk aantal
deelnemers geplaatst, en wel de spelers met de laagste bruto score over de eerste wedstrijddag. De
verhouding tussen het aantal ingeschreven dames en heren bij sluiting van de inschrijving zal eveneens
worden toegepast voor de vaststelling van de plaatsing voor de finale wedstrijd. Speelsters/spelers die een
gelijke score hebben behaald als degenen die zich als laatste geplaatst hebben, plaatsen zich eveneens voor
de tweede wedstrijddag.
5.3 Wie de best geplaatste spelers van de tweede dag zijn wordt, afgezien van het bepaalde in 5.2 hiervoor,
bepaald door het bruto resultaat van de eerste dag.
5.4 Indeling en speelvolgorde worden bepaald door de wedstrijdcommissie.
5.5 Vanaf 19 juni 2019 zal de deelnemerslijst voor de eerste wedstrijddag met daarop de indeling en het tijdstip
waarop men moet starten op de website van de Oosterhoutse Golf Club (www.oosterhoutse.nl) ingezien
kunnen worden. In het clubhuis zullen eveneens een of meer exemplaren van de startlijst worden
opgehangen.
5.6 Zo snel mogelijk na afloop van de eerste wedstrijd zal de deelnemerslijst voor de finaledag op de website
worden gepubliceerd en in het clubhuis worden opgehangen.
6 Melding op de eerste resp. tweede wedstrijddag
6.1 Elke speler dient bij melding op de eerste wedstrijddag een zo recent mogelijk afschrift van haar/zijn
handicapregistratie te tonen. Als de meest recente actieve exact handicap hoger dan 20,0 blijkt te zijn kan
deelname worden geweigerd.
6.2 Deelnemers dienen zich tenminste dertig minuten vóór de door de wedstrijdcommissie bepaalde starttijd bij
de wedstrijdcommissie aan de wedstrijdtafel te melden
6.3 Een speler moet starten op de vastgestelde starttijd en dient uiterlijk vijf minuten voor die starttijd op de
afslagplaats van hole 1 of 10 aanwezig te zijn.
6.4 Indien een speler zich te laat bij de wedstrijdcommissie meldt of te laat op de afslagplaats aanwezig is, kan
dit leiden tot diskwalificatie.
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Scorekaart
Na het melden bij de wedstrijdcommissie ontvangt de speler haar/zijn scorekaart.
Elke speler is er zelf verantwoordelijk voor om tijdig de scorekaart uit te wisselen met zijn marker.
Na afloop van de wedstrijd dient een speler de correct ingevulde, gecontroleerde en ondertekende
scorekaart zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 15 minuten, bij de wedstrijdcommissie aan de wedstrijdtafel
in te leveren. De marker dient eveneens de scorekaart te ondertekenen. De speler is zelf verantwoordelijk
dat zijn scorekaart aan deze eisen voldoet. Het inleveren van een niet volledig ingevulde en/of niet
ondertekende scorekaart heeft diskwalificatie tot gevolg.
7.4 De wedstrijdcommissie kan in bijzondere gevallen in overleg met de aanwezige referee of HRC besluiten
niet tot diskwalificatie over te gaan.
8 Prijsuitreiking
8.1 De prijsuitreiking geschiedt zo snel mogelijk na afloop van de finalewedstrijd.
8.2 De deelnemers worden geacht op gepaste wijze gekleed bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
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Onderbreken van het spel
De wedstrijdcommissie is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de wedstrijd.
De deelnemers aan de wedstrijd blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de wedstrijd.
Om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen (onder meer in geval van onweer) kan de
wedstrijdcommissie gebruik maken van een geluidssignaal (toeter):
Signaal 1 x 10 seconden: ga onmiddellijk van de baan naar het clubhuis, driving range,
greenkeepershome of schuilhutten op holes 2, 3/6, 7/8/17, 12/13/14, 15/16.
Signaal 2 x 2 seconden: spel gaat door
Signaal 5 x 2 seconden: definitief einde spel: ga naar clubhuis.

10 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin algemeen reglement, noch het aanvullend reglement voorziet zal de wedstrijdcommissie
na overleg met de aanwezige referee of de HRC de beslissing nemen. Deze beslissing is onherroepelijk.

WEDSTRIJDREGELEMENT OOSTERHOUTSE
GOLFCLUB
Artikel 1. De toepasselijke regels
1.1 Op alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de Oosterhoutse Golf Club, zijn dit
wedstrijdreglement en de hierna volgende aanvullende reglementen van toepassing. Deze
worden jaarlijks herzien en op de website van De Oosterhoutse geplaatst. Verdere
aanvullende regelgeving kan van toepassing worden verklaard via De ‘Oosterhoutse’ website
en/of het wedstrijdinformatieblad.
1.2 Wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf” vastgesteld door de “Royal &
Ancient Golf Club of St. Andrews” en de United States Golf Association en de plaatselijke
regels van de Oosterhoutse Golf Club. .
1.3 Tenzij anders is aangegeven worden de wedstrijden gespeeld over 18 holes.
1.4 Indien de baanstatus qualifying is, zijn alle wedstrijden qualifying tenzij er een bijzondere
spelvorm wordt gehanteerd die dit praktisch onmogelijk maakt en tevens in de
winterperiode wanneer de local rule “Plaatsen toegestaan” van kracht is. De wedstrijdleiding
kan van dit laatste afwijken en de wedstrijd qualifying laten zijn.
1.5 Deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan gewone leden, businessleden en jeugdleden
van de vereniging, tenzij anders wordt vermeld bij de wedstrijdinformatie.
Twilightleden, twilightleden+ en familieleden zijn uitsluitend gerechtigd tot deelname aan
onderstaande wedstrijden en kunnen aan andere wedstrijden meedoen onder betaling van
greenfee en wedstrijdfee (maximaal 5x tegen introductietarief en daarna het volledige
tarief):
- 9-holes inloop
- FF&M
- WAC
- NGF Familietoernooi
- Uilenboschtrofee
- Handicart Trophy
- Golfweek
- MaandmedalsM (familieleden en max 5 maal voor TWL+)
- Parallel wedstrijd finale matchplay competitie en clubkampioenschap Matchplay
- Matchplay Competitie
- Clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay
- Open Oosterhoutse
- Oosterhoutse Masters
- NGF competitie (Familieleden en TWL+)
- Nobra competitie
1.6 Gasten en twilightspelers mogen tevens aan wedstrijden meedoen onder betaling
van de greenfee en wedstrijdfee (maximaal 5x tegen introductietarief en daarna het
volledige tarief) met uitzondering van de clubkampioenschappen en invitatiewedstrijden. Zij
verkrijgen geen punten voor enig klassement.
Artikel 2. Etiquette/Vervoer
2.1 Van de deelnemers aan wedstrijden wordt verwacht dat ze zich op een sportieve en
wellevende wijze gedragen.
2.2 Gepaste kleding is een vereiste, zowel op de baan als bij de prijsuitreiking en in het clubhuis.
2.3 Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens wedstrijden niet toegestaan, behalve in
noodgevallen. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
2.4 Deelnemers aan wedstrijden worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking.
2.5 Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van
vervoer tenzij met toestemming van de wedstrijdcommissie. Aan spelers, die op basis van

een medische indicatie over een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart
beschikken, wordt dan toestemming gegeven om gebruik van een handicart te maken. Het is
de verantwoordelijkheid van de speler om over een handicart te beschikken. De
wedstrijdcommissie staat er niet voor in dat er voldoende handicarts beschikbaar zijn.
2.6 Overtreding van de bepaling in het vorige lid wordt bestraft met twee slagen voor elke hole
waarop de overtreding plaats vond. Maximum straf per ronde is vier slagen. In geval van
overtreding tussen twee holes geldt de straf op de volgende hole. Het gebruik van een
handicart zonder toestemming moet onmiddellijk gestaakt worden zodra de overtreding is
geconstateerd. Anders wordt de speler gediskwalificeerd.
2.7 Caddies zijn in principe toegestaan tenzij anders vermeldt bij de wedstrijdorganisatie.

Artikel 3. De wedstrijden
3.1 Jaarlijks wordt een wedstrijdprogramma opgemaakt en gelijk met het wedstrijdreglement en
de aanvullende reglementen op de website van De Oosterhoutse geplaatst.
3.2 De wedstrijdcommissie kan na goedkeuring door het bestuur een wedstrijd uitschrijven, die
niet in de jaarkalender is opgenomen.
3.3 De wedstrijdcommissie kan besluiten om een in de jaarkalender opgenomen wedstrijd of een
andere wedstrijd te laten vervallen.
3.4 Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een EGA
handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. Voor zowel dames, heren als
jeugd geldt een maximale handicap van 54.
3.5 Jeugdwedstrijden zijn voor spelers van de leeftijd tot en met 21 jaar.
3.6 Voor deelname aan seniorenwedstrijden moeten dames en heren minimaal één dag voor de
wedstrijd de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
Artikel 4. Inschrijven en afmelden
4.1 Tenminste 3 weken van tevoren wordt de inschrijving voor een wedstrijd via de
‘Oosterhoutse’ website en via de computer in het clubhuis opengesteld tenzij bij de
aankondiging van een wedstrijd is vermeld dat een andere wijze van inschrijven geldt.
4.2 Daarbij wordt vermeld voor welke categorie(ën) de wedstrijd geldt, hoeveel deelnemers
maximaal aan de wedstrijd kunnen deelnemen, of er inschrijfgeld verschuldigd is en zo ja
hoeveel het inschrijfgeld bedraagt en op welk tijdstip de inschrijving sluit. Tevens worden
daarbij de naam, telefoonnummer(s) en eventueel e-mailadres van de wedstrijdleiding
vermeld.
4.3 Inschrijven en afmelden dienen via de ‘Oosterhoutse’ website of via de computer in het
clubhuis plaats te vinden dan wel op de wijze als bij het uitschrijven van de wedstrijd is
vermeld.
4.4 Indien door bijzondere omstandigheden niet kan worden ingeschreven of afgemeld op de in
artikel 4.3 bepaalde wijze dient men contact op te nemen met de betreffende
wedstrijdleiding.
4.5 Bij over-inschrijving van het maximale aantal deelnemers wordt men op een reservelijst
geplaatst. Als zich afmeldingen voordoen, deelt de wedstrijdleiding de spelers van de
reservelijst, op volgorde van inschrijving, in op de opengevallen plaatsen.
4.6 De spelershandicap op de wedstrijddag is geldend.

Artikel 5. Startlijst, afmelden of niet verschijnen
5.1 Na sluiting van de inschrijving wordt uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd een startlijst opgemaakt
en via de website gepubliceerd. Tegelijkertijd worden uitgeprinte startlijsten beschikbaar
gesteld in het clubhuis.
5.2 In geval van verhindering dient men dit onmiddellijk doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van
de wedstrijd te melden aan de wedstrijdleiding, die op de startlijst staat vermeld.
5.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 5.2, alsmede in het geval van “no-show” heeft de
wedstrijdcommissie namens het bestuur de bevoegdheid maatregelen op te leggen, zoals
nader uitgewerkt in het “Aanvullend reglement maatregelen”.
Artikel 6. Starttijden
6.1 Een deelnemer dient zich uiterlijk 15 minuten voor de op de startlijst vermelde starttijd bij de
wedstrijdleiding (in voorkomend geval in de persoon van een wedstrijd assistent) te melden.
6.2 Uiterlijk 5 minuten voor de bepaalde starttijd dient de deelnemer, klaar om te spelen,
aanwezig te zijn bij de tee waarop de ronde gestart moet worden
Artikel 7. Score en scorekaarten
7.1 Tenzij door de wedstrijdleiding anders is bepaald, dient iedere deelnemer direct na het
beëindigen van de wedstrijd/ronde zijn of haar score in te voeren.
7.2 Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 dienen de scorekaarten steeds direct, compleet
ingevuld, na afloop van de wedstrijd, doch uiterlijk 10 minuten na het beëindigen van de
wedstrijd/ronde, in de daartoe bestemde brievenbus te worden gedeponeerd voor
controle/verwerking door de wedstrijdcommissie van het resultaat en de eventuele
aanpassing van de handicap van de speler.
7.3 Te laat inleveren van de scorekaart kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
7.4 Niet ingeleverde kaarten zullen worden geregistreerd als een "No Return".
Artikel 8. Tee
Met inachtneming van de handicaplimieten is er keuze vanaf welke tee men wil spelen.
Keuze mogelijkheden:
Dames:HCP < 12.0: Rood, Blauw of Geel
HCP < 25.0: Rood of Blauw
HCP 25.0 en hoger: Rood
Heren:HCP < 10.0: Wit, Geel, Blauw of Rood
HCP < 25.0: Geel, Blauw of Rood
HCP 25.0: en hoger, Blauw of Rood
Op de scorekaart staat aangegeven vanaf welke kleur tee wordt afgeslagen.
Binnen de aanvullende reglementen kan deze keuze per wedstrijd worden beperkt.
Artikel 9. Sluiting van de baan
Voorafgaand aan een wedstrijd zal de baan enige tijd worden gesloten. Wanneer dit precies
is en voor welke afslagplaatsen dit geldt, staat aangegeven op het mededelingenbord. Deze
informatie is ook te verkrijgen via het telefoonnummer voor baaninformatie en via de
website van de ‘Oosterhoutse’ .
Artikel 10. Beslissing bij gelijk spel
10.1 Bij matchplay wedstrijden met en zonder handicapverrekening
Wanneer een partij eindigt in een gelijk spel dient de ronde onmiddellijk in aansluiting op de
vastgestelde ronde te worden verlengd met zoveel holes als nodig zijn voor het winnen van
de partij. In een partij met handicapverrekening dienen handicapslagen te worden gegeven
conform de oorspronkelijke vastgestelde ronde.

10.2 Bij strokeplay wedstrijden met handicap verrekening:

Bij gelijke netto scores wordt de winnaar bepaald op basis van "count back" d.w.z. de beste
netto score over resp. de laatste negen, zes, drie of laatste hole(s).
Wanneer dan nog geen beslissing is gevallen is de speler met de laagste handicap winnaar.
10.3 Bij strokeplay wedstrijden zoner handicap verrekening:
Indien de tijd dit toelaat moet een play-off worden gespeeld over een nader te bepalen
aantal holes. Is dit niet mogelijk, dan wordt de winnaar bepaald conform het gestelde in
artikel 10.2, met dien verstande dat indien na "count back" geen beslissing is gevallen de
speler met de hoogste handicap winnaar is.
10.4 Bij stableford wedstrijden:
Bij gelijke scores wordt de winnaar bepaald op basis van "count back" d.w.z. de beste
stablefordscore over resp. de laatste negen, zes, drie of laatste hole(s).
Wanneer dan nog geen beslissing is gevallen is de speler met de laagste handicap winnaar.
Artikel 11. Veranderingen in het programma
Het bestuur en de wedstrijdcommissie behouden zich het recht voor om veranderingen in het
programma aan te brengen zonder voorafgaande publicatie.
Artikel 12.Niet voorzien
In de zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

