
   
 

   
 

  NK Long Drive 2023    

Het evenement in het kort 
• Het toernooi wordt gespeeld op de driving range van Golfbaan het Woold op zaterdagmiddag 

29 april 2023. Hierbij maken we gebruik van de gras tee links op de driving range. 

• Er wordt gespeeld in brackets, waarbij de deelnemers worden verdeeld in 3 

leeftijdscategorieën: 

o 12 t/m 15 jaar 

o 16 t/m 20 jaar 

o 21 t/m 30 jaar 

Ook spelen mannen & vrouwen apart, waardoor er in totaal 6 brackets/categorieën zijn. 

 De speeldatum, 29 april 2023, is leidend bij het indelen van de leeftijdscategorieën. 

• Iedere wedstrijd bestaat uit 3 afslagen per persoon, waarbij de verste afstand telt als score. 

Enkel de finales bestaan uit 5 afslagen per persoon. 

• Om afstanden te meten wordt er gebruikgemaakt van TrackMan apparatuur. Bij iedere 

wedstrijd zijn er officials aanwezig om zo zorg te dragen voor een objectieve waarneming, 

zowel bij de afslagplaats als op de driving range. 

• Het toernooi wordt verder aangekleed met achtergrondmuziek, een omroeper en een groot 

live scorebord waarop alle brackets te volgen zijn. Daarnaast zullen we een mini-tribune 

bouwen waardoor een kleine arena wordt gecreëerd. 

• Vanuit Het Woold bieden we alle 6 winnaars een jeugd-/juniorlidmaatschap tot het eind van 

2023 aan. 

• Rondom het toernooi zijn er nog andere activiteiten voor alle aanwezigen, zoals een 

masterclass van Rob Mouwen op meerdere momenten gedurende de middag. Ook kunnen 

alle deelnemers bij restaurant Volentieri terecht voor een drankje en een maaltijd. Zo is er 

voor iedereen een middag vullend programma, ook bij vroege uitschakeling. 

 

 

 

 
 
 



   
 

   
 

Wedstrijdreglement 

Datum & locatie evenement 
Datum: Zaterdagmiddag 29 april 2023.  

Locatie: Driving range van Golfbaan het Woold | Gezandebaan 46a, 5725 TN Asten-Heusden 

Plaatsen voor toeschouwers zijn beschikbaar rondom de speelvelden middels een tribune & 

staanplaatsen. Ook kunnen de tussenstanden op het terras worden gevolgd. 

 

Taak van de wedstrijdcommissie/officials 
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het toernooi en het handhaven 

van de gegeven reglementen in dit document. Zij zijn bevoegd een beslissing te nemen bij een 

overtreding van dit reglement. Hun beslissing is definitief. 

Officials zijn waarnemers tijdens alle wedstrijden. De door de officials waargenomen scores zijn 

bindend voor de wedstrijdresultaten. Zij zullen een overtreding van het reglement door een speler 

bekendmaken bij de wedstrijdcommissie. 

 

Het wedstrijdreglement is in twee delen opgebouwd:  
• Deel A: Criteria & wijze van inschrijving 

• Deel B: Wedstrijdvorm & wedstrijdregels 

 

A. Criteria & wijze van inschrijving 

Deel A1: Deelname 
• Dit toernooi is enkel toegankelijk voor amateur golfers. 

• Spelers hoeven niet volwaardig lid te zijn van een golfbaan om deel te nemen, enkel een 

actieve geregistreerde WHS-handicap volstaat. 

• Er wordt gespeeld in categorieën voor mannen (maximaal 16 deelnemers per categorie) en 

vrouwen (maximaal 8 deelnemers per categorie). 

• De Wedstrijd wordt opgedeeld in 3 categorieën op basis van de leeftijd van de spelers op de 

dag van de wedstrijd: 

1. 12 t/m 15 jaar 

2. 17 t/m 20 jaar 

3. 21 t/m 30 jaar 

De speeldatum, 29 april 2023, is leidend bij het indelen van de leeftijdscategorieën. 

 

Deel A2: Inschrijven voor de wedstrijd  

• Inschrijving is mogelijk via het contactformulier op de website van het NK Long Drive 2023 via 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/nk-longdrive. 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/nk-longdrive


   
 

   
 

• De inschrijving is per heden geopend en sluit op zondag 16 april 2023 middernacht. 

• De inschrijfkosten voor dit toernooi bedragen € 12,50 per persoon. Dit is inclusief: 

o Deelname aan het toernooi 

o Hapje en een drankje gedurende de middag 

o Prijzengeld 

• Het voldoen van het inschrijfgeld geschiedt direct per iDEAL na invullen van het 

inschrijfformulier en is verplicht om de inschrijving compleet te maken. 

• Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt er per 

categorie een reservelijst bijgehouden. Deze zal samen met de deelnemers per categorie op 

de website van het NK Long Drive worden bijgehouden. 

 

Deel A3: Prijzen 
• De winnaars van iedere categorie winnen een volwaardig lidmaatschap op Golfbaan het 

Woold voor de rest van het kalenderjaar. 

• Verdere prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. 

 

Deel A4: Afmelden voor de wedstrijd  
• Afmelden moet minimaal 48 uur voor aanvang van het toernooi door een email te sturen naar 

de wedstrijdcommissie via: nk.longdrive@gmail.com. 

• Afmeldingen minder dan 48 uur voor aanvang moeten met een voorziene geldige reden 

telefonische worden gemeld bij de wedstrijdcommissie via de contactgegevens op de 

wedstrijdpagina op http://www.golfbaanhetwoold.nl/nk-longdrive. 

• No-shows worden aangemerkt als spelers of speelsters die zonder bericht ofwel zonder 

geldige reden niet aan de start zijn verschijnen. Zij ontvangen hierbij het inschrijfgeld niét 

terug. 

 

Deel A5: Speciale Omstandigheden  

• In geval van slecht weer zal het toernooi gewoon doorgaan vinden in het overdekte deel van 

de driving range. 

• Enkel bij noodweer, bijvoorbeeld onweer, wordt het toernooi uitgesteld of afgelast. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.golfbaanhetwoold.nl/nk-longdrive


   
 

   
 

B. Wedstrijdvorm & wedstrijdregels 

Deel B1: Shoot-out & bracket vorming 
• De spelers van iedere categorie vangen aan middels een shoot-out. Deze shoot-out bepaalt 

welke spelers uiteindelijk doorgaan naar het bracket/de knock-outfase. 

• De indeling van een bracket geschiedt op basis van de uitslagen gescoord in de shoot-out. 

• Hieronder de vorming van het bracket voor de mannen categorieën (overgebleven 8 

deelnemers). De vrouwen categorieën spelen logischerwijs een half bracket (overgebleven 4 

deelnemers). 

 

Deel B2: Spelvorm (gehele toernooi) 
• Alle wedstrijden worden gespeeld verdeeld over 2 afslaglocaties, te weten “Veld A” en “Veld 

B”, m.u.v. de finales. Deze worden op één speelveld gespeeld. 

• Er wordt gespeeld op een speelveld dat 50 meter breed is. Een bal die buiten deze fairway 

eindigt wordt geteld als een “no score”. 

• Iedere speler heeft 30 seconden om zijn/haar poging te slaan. Onder een poging verstaan we 

het slaan van één bal. 

• Afstanden worden gemeten d.m.v. meetapparatuur (powered by TrackMan), welke door de 

wedstrijdcommissie vooraf uitvoerig zijn getest en zorgvuldig zijn geïnstalleerd. De totale 

afstand wordt meegenomen als wedstrijdscore. Scores worden tot 1 cijfer achter de komma 

genoteerd. 

• Er is geen discussie mogelijk over geslagen afstanden. De gemeten afstanden zijn bindend 

voor het wedstrijdresultaat. 

De shoot-outs 

• De deelnemers uit één categorie spelen de shoot-out tegelijkertijd op beide speelvelden. 

• Iedere speler heeft 3 pogingen om een zo ver mogelijke afstand te noteren. Deze pogingen 

worden direct achter elkaar geslagen. De meest verre afstand geldt als score. 

• De volgorde van spelen wordt vooraf bepaald middels een random loting. 

• Bij de heren categorieën zullen de beste 8 spelers doorgaan naar het bracket. De indeling van 

dit bracket vindt plaats op basis van de scores in de shoot-out. 

• Bij de vrouwen categorieën zullen de beste 4 spelers doorgaan naar het bracket. De indeling 

van dit bracket vindt plaats op basis van de scores in de shoot-out. 



   
 

   
 

• Bij een gelijke afstandsscore zal een sudden-death play-off ter plekke bepalen welke speler 

doorgaat. Hiervoor zal worden getost om te bepalen welke speler zal aanvangen. 

De brackets 

• Iedere wedstrijd spelen 2 spelers die tegen elkaar uitkomen in hun bracket. 

• Iedere speler heeft 3 pogingen om een zo ver mogelijke afstand te noteren. Enkel bij de finales 

hebben de finalisten ieder 5 pogingen. 

• Iedere poging wordt om de beurt geslagen. Vooraf zal er worden getost om te bepalen welke 

speler zal aanvangen. 

• De speler met de verst geslagen afstand gaat door naar de volgende fase in het bracket, te 

weten de halve finale en/of finale. 

• Bij een gelijke afstandsscore zal een sudden-death play-off ter plekke bepalen welke speler 

doorgaat. Ook hiervoor zal worden getost om te bepalen welke speler zal aanvangen. 

• Aangezien we voor iedere knock-out wedstrijd (exclusief de finalerondes) ca. 8 minuten 

rekenen, verzoeken we de deelnemers om tijdig bij hun desbetreffende speelveld aanwezig 

te zijn. 

 

Deel B3: Omstandigheden en materiaal   
• De golfclubs die door de deelnemers gebruikt worden, moeten voldoen aan de regels van de 

R&A en USGA. Als een golfclub niet hieraan voldoet, dan wordt de deelnemer uitgesloten van 

deelname en vervallen behaalde resultaten. 

• Long Drive shafts of clubhoofden zijn verboden (dit met het oog op het doel van dit toernooi). 

• Golfballen die worden gebruikt tijdens de wedstrijden zullen worden aangeleverd door de 

wedstrijdcommissie en zijn allemaal identieke, gloednieuwe golfballen om zo geen invloed te 

kunnen uitoefenen op de resultaten van de deelnemers. 

• Er worden kosteloos houten tee’s beschikbaar gesteld. 

• Spelers hebben een mogelijkheid om op de aangegeven locaties warm te slaan. Zo bieden 

warming-ups geen afleiding tijdens de wedstrijden die gespeeld worden. 

• Coaches/ouders/andere aanwezigen mogen geen tips of coaching geven op het moment dat 

de deelnemer aan een wedstrijd aan het deelnemen is. Aanmoedigen mag wel vanaf het de 

aangegeven locaties. 

• Gedurende alle wedstrijden zal er achtergrondmuziek te horen zijn. Tevens is er een speaker 

aanwezig om alle deelnemers vooraf aan te kondigen. 


