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1. Toernooi formaat en organisatie 
Het Noordwijkse Jeugd Open (hierna: NJO) wordt gespeeld over 54 holes, waarbij deelnemers 18 holes per 
dag spelen. De spelvorm is bruto strokeplay. Jongens spelen van de witte afslag en meisjes van de blauwe 
afslag. Er is een separate uitslag voor jongens en meisjes.  
 
De NJO commissie (hierna: commissie) bestaat uit leden van de club. De wedstrijdleiding (hierna: WL) 
bestaat uit de voorzitter van de commissie, een daarvoor aangewezen lid van de commissie en de hoofd 
referee. 
 
2. Deelname criteria en inschrijving 
De inschrijving voor deelname aan het NJO staat open voor amateur golfers in bezit van een EGA handicap 
of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. De deelnemer is er voor verantwoordelijk dat de 
inschrijving voor het NJO met de juiste exact handicap gebeurt. 
 
Tenzij anders wordt bepaald, moeten deelnemers geboren zijn na 1 januari 1994. De maximum exact EGA 
handicap waarmee mag worden ingeschreven is 9.9 zowel voor jongens als meisjes. De handicap geldt op 
het moment van inschrijven, tenzij een speler voor sluiting van de inschrijving, via het formulier op de NJO 
website een handicapmutatie aan de WL heeft doorgegeven. Er is ruimte voor 90 deelnemers (inclusief een 
nader te bepalen aantal wildcards van de commissie). In principe is er plaats voor 30 meisjes en 60 jongens. 
De commissie behoudt zich het recht voor om deze aantallen te wijzigen. 
 
Bij overschrijving gaan de inschrijvingen met de laagste handicap voor, dit geldt zowel voor de meisjes als 
voor de jongens. 
 
De commissie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de exact handicap van potentiële 
wedstrijddeelnemers bij de homeclub op te vragen en/of de handicap te controleren op de website van de 
NGF. 
 
De commissie behoudt zich het recht voor een inschrijving van een speler die gediskwalificeerd is vanwege 
gedrag bij een NGF wedstrijd of ander jeugd open niet te accepteren. 
 
Inschrijven kan alleen geschieden via het formulier op deze website. De periode waarin ingeschreven kan 
worden, wordt op de website gepubliceerd. De deelnemer moet zelf de bevestiging van de inschrijving 
nagaan op de NJO website, waar ook de startlijsten zullen worden gepubliceerd. 
 
3. Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 130,-- voor niet-leden. Voor leden van de Noordwijkse Golfclub (NGC) bedraagt 
het € 100,--. Dit is inclusief maaltijden op de club, ook als de speler geen gebruik maakt van de maaltijden. 
Het inschrijfgeld moet op het moment van inschrijven overgemaakt worden op NL94ABNA056.82.15.265, 
t.n.v. NGC. Als de online betaling niet lukt, dan svp het geld zo snel mogelijk overmaken. Vermeld hierbij 
NJO en je registratienummer (staat bovenaan de mailbevestiging die je krijgt). 
 
4. Definitieve inschrijving 
De inschrijving is definitief als een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website is verstuurd, de 
betaling van het inschrijfgeld voldaan is en de inschrijver de inschrijving per email bevestigd heeft 
gekregen. De commissie kan, zonder opgaaf van redenen, een inschrijving weigeren. Bij overtekening of 
weigering wordt het inschrijfgeld teruggestort.  
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5. Verhindering 
Een verhindering dient zo spoedig mogelijk (voor het toernooi per mail en op een toernooidag via 
whatsapp naar Ivo ’t Hooft 06-27028630) aan de commissie te worden doorgegeven. Als voor de 
sluitingsdatum van de inschrijving een annulering wordt doorgegeven wordt het inschrijfgeld minus € 10,-- 
administratiekosten gerestitueerd. Bij een latere annulering maar uiterlijk de donderdag voor de eerste dag 
van het toernooi wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij een latere annulering krijgt de 
inschrijver geen restitutie van het inschrijfgeld. Afmeldingen zijn pas definitief als de commissie een 
schriftelijk reactie (mail of whatsapp) heeft gegeven dat de inschrijving is geannuleerd. 
 
6. Terugtrekken tijdens een ronde of tussen twee rondes 
Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee rondes moet zich melden bij de 
WL. 
 
7. Oefenronde 
Mogelijkheden voor voorspelen zullen op de website gepubliceerd worden. Inschrijven voor een 
oefenronde kan uitsluitend via de Caddiemaster van de club. Er wordt gespeeld in drie- of vierballen 
bestaande uit uitsluitend toernooispelers. 
 
8. Deelnemerslijst 
Uiterlijk de zaterdag voor de eerste toernooironde wordt de deelnemerslijst gepubliceerd. 
 
9. Startlijsten 
De voorlopige startlijst voor de eerste ronde wordt vanaf de zondag voor de eerste toernooidag op het 
internet gepubliceerd. Pas op dag voor de eerste ronde zal de definitieve indeling bekend worden gemaakt. 
 
10. NGF handicapkaart 
Alle deelnemers zijn verplicht hun actuele NGF handicapkaart bij de registratie via het formulier op de 
website toe te voegen. De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte handicap tijdens het toernooi.  
 
11. Meldingstijd 
Spelers dienen zich dagelijks uiterlijk 30 minuten vóór hun starttijd te melden bij de commissie. 
 
12. Scorekaart 
Deelnemers ontvangen hun scorekaart voor de elke ronde van de commissie bij aanmelding voor hun 
wedstrijdronde. Deelnemers zijn verplicht de scorekaarten onderling uit te wisselen op straffe van 
diskwalificatie. 
 
De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart, zo snel mogelijk na het beëindigen van de laatste hole van 
de gespeelde ronde, in het wedstrijdsecretariaat (recording area) te controleren en daarna in te leveren bij 
de WL. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij/zij worden gediskwalificeerd. De 
scorekaart is ingeleverd als hij is goedgekeurd door een lid van de WL (of de vertegenwoordiger daarvan 
achter de tafel) en de speler het wedstrijdsecretariaat heeft verlaten. 
 
Desgewenst worden de wedstrijdkaarten na afloop van de laatste ronde van het toernooi aan de spelers 
gegeven ter verwerking op de homecourse. De kaarten worden door de commissie niet naar de homeclub 
van de speler gestuurd. Het wordt aangeraden om dagelijks een foto van de scorekaart te maken. 
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13. Winnaars 
De speler per categorie met het minst aantal slagen over 54 holes mag zich de winnaar in zijn of haar 
categorie noemen. In het geval van een tie voor de eerste plaats zal, zo snel mogelijk nadat de laatste 
speler binnen is, een ‘sudden death’ play-off worden gespeeld op holes die door de WL bepaald worden. 
Indien meer dan twee spelers de play-off spelen wordt er gespeeld tot er één winnaar is; de overige spelers 
delen de tweede plaats. Indien geen play-off wordt gespeeld of kan worden uitgespeeld ten gevolge van 
weer- of baanomstandigheden of invallende duisternis beslist het lot. In geval van een tie voor de tweede 
en volgende plaatsen, geldt voor de prijzen het count-back systeem (vergelijken score laatste ronde, indien 
nog gelijk de score van de laatste ronde over holes 10-18, 13-18, 16-18, etc.). Op de uitslagenlijst eindigen 
de spelers op dezelfde plaats. De uitslag is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. 
 
14. Spelregels 
Het toernooi wordt gespeeld volgens The Rules of Golf opgesteld door de R&A Rules Limited (R&A) en de 
USGA en de plaatselijke regels, zoals op het bord in de hal gepubliceerd en bij aanmelding uitgereikt zal 
worden aan de speler. Spelers zijn verplicht van deze plaatselijke regels kennis te nemen voor de wedstrijd 
en ze na te leven. Daarnaast worden regels zoals ten aanzien van ‘langzaam spel’ (inclusief Ready Golf) en 
hoffelijkheid (regel 1.2b) tijdens het toernooi gehanteerd. 
 
15. Langzaam spel 
Onredelijk vertragen spel (Regel 5.6a) 
De straf volgens regel 5.6a kan worden opgelegd als een speler bijvoorbeeld: 
- Na 3 minuten zoeken niet meteen met een provisionele bal verder kan spelen terwijl de situatie van de 

originele bal dit wel vereist. 
- Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is. 
- Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar persoonlijke 

behoeften. 
- Meer dan een paar minuten de tijd neemt voor het zoeken en ophalen van een verloren club. 
 
Maximum toegestane tijd 
De maximum toegestane tijd is de maximale tijd die de commissie voor een groep nodig acht om een ronde 
te spelen. Dit wordt uitgedrukt in een tijd per hole en een totale tijd, en omvat ook de tijd die nodig is voor 
rulings, lopen tussen de holes, etc. 
 
Definitie “Uit positie” 
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 de 
toegestane tijd voor de reeds gespeelde holes, heeft overschreden.  
 
Een groep die uit positie is wordt geacht Ready Golf te spelen. Zie separaat document op de NJO website 
voor meer informatie over Ready Golf. 
 
Procedure als een groep uit positie is 
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: 
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• 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 putt. 
• Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij niet als eerste moet spelen, een slag naar de 

green, een chip of een putt. 
 
Straf op overtreding van deze regel 
1e overtreding mondelinge waarschuwing 
2e overtreding 1 slag 
3e overtreding 2 slagen 
4e overtreding: diskwalificatie 

 
1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen, in plaats van de gehele groep, een individuele speler of 

twee spelers uit een groep worden getimed. 
2. 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. 

3. Spelers worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij getimed worden. 
4. De timing vindt plaats vanaf het moment dat de official van mening is dat de speler aan de beurt is om 

te spelen. 
5. Een speler kan straf krijgen op basis van regel 5-6a indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de 

situatie dit wel vereist. 
6. Een speler kan pas bestraft worden voor een volgende tijdsoverschrijding nadat hij/zij is 

gewaarschuwd dat hij/zij een eerdere tijdsoverschrijding heeft gemaakt. 
 
16. Oefenen 
Regel 5.2b is als volgt aangepast: een speler mag tussen rondes niet oefenen op de wedstrijdbaan.  
 
17. Stokken en bal 

• List of conforming driver heads 

• List of Conforming Golf Balls 
Plaatselijke regels G-1 en G-3, pagina 495-497 Official Guide to the Rules of Golf, zijn van toepassing. 

18. Caddies 
Tijdens de rondes zijn caddies niet toegestaan, tenzij een caddie niet ouder is dan de maximale toegestane 
leeftijd voor de spelers. Zie pagina 88 van de Rules of Golf voor straf voor overtreding van deze bepaling. 
 
19. Vervoer 
Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij 
met toestemming van de Commissie. Voorbeeld plaatselijke regel G-6, pagina 498 Official Guide to the 
Rules of Golf, is van toepassing. 
 
20. Rookverbod 
Op de baan en de oefenfaciliteiten is een algemeen rookverbod van kracht. Regel 1.2b is van toepassing 
(speler kan gediskwalificeerd worden). Zie ook onder Hoffelijkheid. 
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21. Kleding 
Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen. Meisjes zijn verplicht een lange of korte broek, rok 
of bermuda te dragen. Daarbij een shirt met of zonder mouw. Jongens zijn verplicht een lange broek of 
bermuda te dragen. Voorts een shirt (in de broek) met ten minste korte mouwen. 
 
22. Hoffelijkheid 
Onder verwijzing naar Regel 1.2b dient de deelnemer zich te onthouden van elke gedraging of uiting die 
door de commissie 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 regel 1-2. Als er 
sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de commissie de speler diskwalificeren. Als 
ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren overtredingen van de gedragsregels zoals deze 
genoemd worden in de bijlage, doch zijn niet beperkt tot dergelijke overtredingen. De deelnemer dient zich 
gedurende het toernooi tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de 
Noordwijkse Golfclub of van de golfsport in het algemeen. 
 
23. Gevallen waarin het reglement niet voorziet 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de commissie in samenspraak met de WL een 
bindende uitspraak doen, zulks in overeenstemming met de golfregels. Een deelnemer onderwerpt zich 
door inschrijving aan dit toernooireglement. 
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Bijlage: gedragsregels 
Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het toernooi reglement, van toepassing. Deze regels gelden 
gedurende het gehele toernooi (daaronder begrepen dagen waarop oefenronden worden gespeeld), zowel 
op de golfbaan als daarbuiten. 
 
Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende het toernooi onder alle omstandigheden hoffelijk 
en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze 
gedragsregels. 
 
Een overtreding van de gedragsregels gedurende het toernooi en de oefendagen kan bestaan uit, doch is 
niet beperkt tot de navolgende situaties: 

- Gebruik van drogerende middelen, alcohol en, in geval van jeugdwedstrijden, tabaksmiddelen; 
- Iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve 

bij het doen van een slag naar de bal in het spel); 
- Onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen; 
- Gebrek aan respect voor de commissie en andere vrijwilligers, medespelers en/of toeschouwers, 

gastgezinnen; 
- Opzettelijke overtreding van de Golfregels; 
- Het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de Golfregels; 
- Het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van het evenement, 

zonder een official hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de WL niet acceptabel zijn; 
- Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften. 
- Ieder vorm van vernieling; 
- Iedere vorm van diefstal; 
- Iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de golfsport zou 

kunnen schaden. 
- Tijdens een oefenronde buiten de aangegeven afslagplaats afslaan, met name op par 3 holes. 
- Op de driving range ballen over het hek aan de achterkant slaan. 

 
Straf voor overtreding van deze regel (afhankelijk van de overtreding en te bepalen door de commissie): 
1e overtreding: waarschuwing 
2e overtreding: algemene straf (2 strafslagen) 
3e overtreding of ernstige overtreding: diskwalificatie 
 
Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, kan de toernooi commissie ook: 

- Melding doen van de overtreding bij de club van de speler. 
- Melding doen van de overtreding bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.De speler uitsluiten 

voor deelname aan het toernooi in de toekomst. 
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