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Wedstrijdreglement 2022 

31 e Rotterdams Golf Open (voorheen Open Strokeplay Kampioenschap van Rotterdam). 

ALGEMEEN 

1. Het Rotterdams Golf Open ('RGO') wordt georganiseerd door het Bestuur Stichting Kralingsche Golfweek 
(SKG). 
2. Dit reglement is van toepassing op het RGO 2022. 
3. Dit wedstrijdreglement is op de website van de RGO (www.rotterdamsgolfopen.nl) gepubliceerd. Het is de 
eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen. 

DEELNAME 

4. De deelname staat open voor golfers, die op het tijdstip van aanvang van de wedstrijd in het bezit zijn van 
een actieve EGA handicap (Nederland; handicap 36) of een door de NGF erkende buitenlandse handicap van 
maximaal 24,0. 
5. Aan de wedstrijd kunnen maximaal 156 spelers deelnemen. Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen 
worden de spelers met de laagste handicap op het moment van sluiting van de inschrijvingen geplaatst. Dit 
vindt plaats op basis van de op dat moment bij de NGF bekende handicap. 

INSCHRIJFTERMIJN, INSCHRIJVING, INSCHRIJFGELD EN BETALING 

6. De inschrijftermijn sluit op woensdag 15 juni 2022 om 17:00 uur. Het is uitsluitend ter beoordeling van het 
SKG om eventueel te late inschrijvingen te accepteren. 
7. Inschrijving dient plaats te vinden via de website. Als bewijs van inschrijving aan het toernooi wordt per e-
mail een bevestiging gestuurd. 
8. Voor het toernooi is een deelname fee verplicht. 

Het inschrijfgeld bedraagt bij overschrijving: (IBAN NL63 INGB 0005 9884 42 t.b.v. Stichting Kralingsche 
Golfweek) : 

- niet leden van GCK: € 55,00 
- leden Open Amateur Golf Tour: € 47,50 
- leden van GCK: € 25,00 

Let op! U komt pas op de deelnemerslijst als uw betaling d.m.v. iDEAL is overgeboekt 

9. Een deelnemer moet minimaal 72 uur voor de 1e starttijd van de wedstrijd schriftelijk afzeggen door een e-
mail te sturen naar info@rotterdamsgolfopen.nl. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging 
door de SKG per e-mail bevestigd is. 

- Afzeggingen tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de wedstrijd dienen zowel per e-mail als telefonisch te 
geschieden. Telefonische afmelding moet plaatsvinden via de wedstrijdleider van de desbetreffende wedstrijd. 
Dit nummer staat op de website bij de wedstrijd vermeld. 
- Een deelnemer die in geval van overmacht minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd wil afzeggen, 
kan dat uitsluitend telefonisch te doen via de wedstrijdleider van de desbetreffende wedstrijd. Dit nummer 
staat op de website bij de wedstrijd vermeld. 
- Bij een eventuele no-show zal de speler worden uitgesloten van verdere deelname aan het RGO voor een 
periode van drie jaren. 
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￼SPELREGELS, WEDSTRIJDVORM 

10. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf en de plaatselijke regels van GCK. Het 
kampioenschap wordt gespeeld over drie wedstrijdrondes, verdeeld over twee aansluitende dagen in een 
heren- en damescategorie. 
11. De spelvorm is strokeplay zonder handicap verrekening. 
12. De wedstrijdrondes zijn qualifying. 
13. Er wordt van de gele tees (heren) en rode tees (dames) gespeeld. 
14. 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 kunnen 
beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 4-
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. Smartphones mogen uitsluitend gebruikt 
worden als afstandsmeter. Straf voor overtreding: Bij de eerste overtreding: Twee strafslagen. Bij volgende 
overtreding: Diskwalificatie 
15. Het gebruik van een handicart is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van SKG of referee. 
16. Op beide toernooidagen en tijdens de kwalificatieronde zijn caddies (met amateurstatus) toegestaan. 

PLAATSING VOOR HOOFDTOERNOOI & KWALIFICATIETOERNOOI 

17. De beste 24 heren en de beste acht dames worden direct geplaatst in het hoofdtoernooi op 
zaterdagmiddag 29 juni. Maximum handicap voor directe plaatsing is 7,0. Hierbij geldt dat de plaatsen die open 
blijven door onvoldoende inschrijvingen van heren/dames binnen de handicaplimiet, ingenomen worden door 
de spelers met de laagste bruto scores in de kwalificatieronde. 
18a. Naast de 32 direct geplaatste spelers voor het RGO beschikt de SKG over vier wildcards (drie heren en een 
dame). Deze wildcards zullen in aanloop naar het toernooi aan spelers van GCK worden toegewezen. Een 
wildcard geeft recht op directe plaatsing voor het hoofdtoernooi op zaterdagmiddag. 
18b. Naast de vier wildcards voor spelers van GCK beschikt de SKG over drie wildcards voor spelers buiten GCK. 
In totaal worden 39 spelers (30 heren en 9 dames) automatisch geplaatst. 
19. De winnaars (bruto-toernooi) van de afgelopen tien edities plaatsen zich automatisch voor het 
hoofdtoernooi op zaterdagmiddag. 
20. De overige deelnemers spelen een kwalificatieronde op maandag 20, dinsdag 21 of op woensdag 22 juni. 
De 27 heren en zes dames met de laagste bruto scores plaatsen zich voor de eerste ronde op zaterdagochtend 
29 juni. 

HOOFDTOERNOOI 

21. Van de 72 spelers uit de eerste ronde plaatsen de 27 beste heren en 9 beste dames zich voor de tweede 
ronde op zondagochtend 1 juli. Bij gelijke score geldt de score over de laatste  9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die score 
gelijk, dan beslist het lot. 
22. Van de 36 spelers in de tweede ronde plaatst iedereen zich ook voor de tweede ronde op zondagmiddag.  
23. Winnaars (m/v) van het RGO zijn de spelers met de beste bruto score over drie ronden. Bij een gelijke 
eindstand van twee of meer spelers volgt een sudden death play-off op hole 9 (en vervolgens uitsluitend hole 
9) net zo lang tot dat er een winnaar is. Alle andere spelers in de play-off worden (eventueel gedeeld) tweede. 
24. Te allen tijde behoudt de SKG zich het recht voor de verhouding heren/dames flights voor directe plaatsing 
te wijzigen. 
25. Zo snel mogelijk na afloop van alle wedstrijddagen zal de deelnemerslijst en startlijst voor de resterende 
wedstrijden op de website worden geplaatst en in het clubhuis worden opgehangen. 

 

 

 

MELDING OP WEDSTRIJDDAGEN 



Wedstrijdreglement Rotterdams Golf Open (RGO) 2019 

 

Pagina 3 van 4 
 

26. Men dient zich tenminste 30 minuten voor de door de SKG bepaalde starttijd bij de wedstrijdtafel melden. 
27. Een speler moet starten op de vastgestelde starttijd en dient uiterlijk vijf minuten voor die starttijd bij de 
afslagplaats aanwezig te zijn. 
28. Indien een speler zich te laat bij de wedstrijdleider meldt of te laat op de afslagplaats aanwezig is, kan dit 
leiden tot diskwalificatie (regel 6-3). 
29. De SKG heeft het recht om reservespelers toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet 
(tijdig) aan de start verschijnen. 

SCOREKAART 

30. Na het melden bij de wedstrijdleider ontvangt de speler haar/zijn scorekaart. 
31. Elke speler is er zelf verantwoordelijk voor om tijdig de scorekaart uit te wisselen met zijn of haar marker. 
32. 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 wedstrijdleider in te leveren. De marker 
dient eveneens naam en score in te vullen en de scorekaart te ondertekenen. De speler is er zelf 
verantwoordelijkheid voor dat zijn scorekaart aan deze eisen voldoet. Het inleveren van een onleesbare, niet 
volledig ingevulde of ondertekende scorekaart heeft diskwalificatie tot gevolg. 

PRIJZEN 

33. De prijsuitreiking geschiedt zo snel mogelijk na afloop van de finalewedstrijd.                                                   
34. Tijdens het toernooi wordt om de volgende prijzen gestreden: 

- Winnaar Rotterdams Golf Open 
- Winnares Rotterdams Golf Open 
- Winnaar 'Erasmusprijs' – Beste Rotterdammer 

ONDERBREKEN VAN HET SPEL 

35. De SKG is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de wedstrijd. 
36. De deelnemers aan de wedstrijd blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de wedstrijd. 
37. Om het verloop van de wedstrijd goed te organiseren kan de SKG gebruik maken van een signaal: 

- 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. 

LANGZAAM SPEL 

38. 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 put. 

- 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 put. 
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Straf op overtreding van deze regel 

1e overtreding 1 strafslag 
2e overtreding 2 strafslagen 
3e overtreding diskwalificatie 

NB: 

a. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen, in plaats van de gehele groep, een individuele speler of twee 
spelers uit een groep worden getimed. 
b. 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. 
c. Spelers worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij getimed worden. 
d. De timing vindt plaats vanaf het moment dat de official van mening is dat de speler aan de beurt is om te 
spelen. 

39. Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van regel 6-7 (onnodig oponthoud) indien hij geen 
provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist. 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

40. Over een beslissing van de wedstrijdleiding kan een deelnemer beroep aantekenen bij de SKG. In gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de SKG bindend. 

AANVULLEND REGLEMENT ERASMUSPRIJS 

41. De winnaar van de Erasmus prijs is degene met de beste bruto score over drie rondes, die woonachtig is in 
de Gemeente Rotterdam. Bij gelijke score geldt de score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die score 
gelijk, dan beslist het lot. 

AANVULLEND REGLEMENT NETTO TOERNOOI 

42. Het RGO is een bruto toernooi (= zonder handicapverrekening). Daarnaast vindt een netto toernooi (= met 
handicapverrekening) plaats voor hen die zich tijdens de kwalificatierondes niet hebben geplaatst voor het 
bruto toernooi, maar wel de beste netto score hebben behaald. Maximale playing handicap tijdens het netto-
toernooi is 24. 
43. Dit jaar vinden de kwalificatie wedstrijden plaats op 24 en 26 juni. In 2019 zullen van deze spelers de eerste 
acht (op basis van netto-score) worden uitgenodigd voor de finaleronde op zondagmiddag 30 juni. Winnaar is 
de speler met de laagste netto-score over deze twee rondes. Bij gelijke score geldt de score over de laatste 18, 
9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die gelijk dan beslist het lot. 
44. Spelers die zich door middel van hun bruto score hebben geplaatst voor de eerste ronde van het RGO zijn 
uitgesloten van deelname aan het Netto Toernooi 2019. 

 


