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De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht
organiseert namens
het Bureau Internationale Militaire Sport
het

NATIONAAL
MILITAIR
KAMPIOENSCHAP
GOLF
29 JUNI 2022
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1. Organisatie
a) Bureau Internationale Militaire Sport / Sportcommissie KL
Onder auspiciën van het BIMS is de Sportcommissie KL verantwoordelijk voor
de voorbereiding, uitvoering en nazorg van dit nationaal militair
kampioenschap. Hierbij wordt ze ondersteund door o.a. personeel van de
LO&Sportorganisatie KL. Voor algemene informatie over de sportkalender en/of
dit specifieke evenement kunt u terecht bij:



Hoofd Sportcommissie KL: Elnt Rene de jager
Stoo Sportcommissie KL: Aooi Nathalie Oharek

b) Wedstrijdleiding
wedstrijdleider:
wedstrijdorganisatie

Smi Pier Niermeyer
Sportcommissie KL

c) Wedstrijdsecretariaat
Spc KL / personeel BIMS / Rijk van Nijmegen
d) Accommodatie / Tom Tom adres
Golfbaan “Het Rijk van Nijmegen”
Postweg 17
6561 KJ Groesbeek (NL)
Tel.: 024-3976644,
www.golfenophetrijk.nl
E-mail: info@golfbaanhetrijkvannijmegen.nl
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tel 06 10487535
tel 06 13783044

2. Chronologisch overzicht
De definitieve flightindeling zal één week voorafgaande aan het kampioenschap
bekend gemaakt worden op de site van de sportcommissie KL.
De Sportcommissie zal daar waar mogelijk aan alle verzoeken tot flight indeling
“proberen” te voldoen.
Chronologisch overzicht
Handicap-klasse 4
Vanaf 06.00 uur
06.30 – 07.00 uur
07.15 uur
08.00 uur
± 13.30 uur

Handicap-klasse 3
Vanaf 06.00 uur
06.30 – 07.00 uur
07.15 uur
08.00 uur
± 13.30 uur
± 14.30 uur
Handicap-klasse 2
11.00 – 12.00 uur
12.30 uur
± 13.30 uur
± 19.00 uur
± 20.00 uur
Handicap-klasse 1
11.00 – 12.00 uur

Clubhuis open
Melden deelnemers Hcp-klasse 4 (max 108
deelnemers)
Mogelijkheid tot "inslaan"
Opening en uitleg wedstrijdreglement
Start wedstrijd Hcp-klasse 4 (shotgun)
op Groesbeekse baan N/O Baan (18 holes)
Verwacht einde wedstrijd
Er zal in de Hcp-klasse geen overall prijsuitreiking
plaatsvinden. Wel zullen er prijzen uit worden gereikt
voor de longest en de de neary.
Clubhuis open
Melden deelnemers Hcp-klasse 3 (max 108
deelnemers)
Mogelijkheid tot "inslaan"
Opening en uitleg wedstrijdreglement
Start wedstrijd Hcp-klasse 3 (shotgun)
op Nijmeegse baan (18 holes)
Verwacht einde wedstrijd
Prijsuitreiking
Melden deelnemers Hcp-klasse 2 (max 108
deelnemers)
Mogelijkheid tot "inslaan"
Opening en uitleg wedstrijdreglement
Start wedstrijd Hcp-klasse 2 (shotgun)
op Groesbeekse baan N/O Baan (18 holes)
Verwacht einde wedstrijd
Prijsuitreiking
Melden deelnemers Hcp-klasse 1 (max 108
deelnemers)
Mogelijkheid tot "inslaan"
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12.30 uur
± 13.30 uur
± 19.00 uur
± 20.00 uur

Opening en uitleg wedstrijdreglement
Start wedstrijd Hcp-klasse 1 (shotgun)
op Nijmeegse baan (18 holes)
Verwacht einde wedstrijd
Prijsuitreiking

3. Wedstrijdreglement


Er wordt gespeeld in 3 wedstrijdklassen en 1 recreatieve klasse (Hcp 4).
De grootte van deze groepen wordt bepaald door de wedstrijdleiding, waarbij
gestreefd wordt naar ongeveer gelijke groepen in verband met de
doorstroomsnelheid in de baan.
 Hcp-klasse 1: De 1e groep van max 108 spelers met de laagste handicap uit
de inschrijflijst. In 2021 betrof dit hcp 1.0 – 16.9.
 Spelvorm:18 holes strokeplay, witte (heren) en blauwe (dames) tees
 Bruto klassement, en
 Netto klassement met volledige handicap verrekening cfm tabel
slope/courserating.
 Hcp-klasse 2: De 2e groep van max 108 spelers, qua handicap volgend op de
groep hcp-klasse 1. In 2021 betrof dit hcp 17 – 23,9.
 Spelvorm: 18 holes stableford, gele (heren) en rode (dames) tees met
volledige handicapverrekening cfm tabel slope/courserating.
 HCP-klasse 3: De 3e groep van max 108 spelers, qua handicap volgend op
groep hcp-klasse 2. In 2021 betrof dit hcp 24 – 36.
 Spelvorm: 18 holes, stableford, gele (heren) en rode (dames) tees met
volledige handicapverrekening cfm tabel slope/courserating.
 HCP-klasse 4: De 4e groep van max 108 spelers in het bezit van een WHS
handicap van 36 of meer. Iedereen start op zijn/haar exacte handicap.
 Spelvorm: 18 holes, stableford, gele (heren) en rode (dames) tees met
volledige handicapverrekening cfm tabel slope/courserating.





Om de doorstroomsnelheid in de baan te bevorderen, dient u: (1) de bal op te
pakken als u geen stableford punten meer kunt scoren; (2) niet door te laten als
u een bal moet zoeken (de baan zit nl vol); (3) korte putts direct af te maken (4)
zoveel mogelijk direct naar uw eigen bal te lopen (niet met z’n allen naar elkaars
bal gaan) en (5) geen oefenputts of – chips te maken na het uitholen van de bal.
Het golfcomplex bestaat uit twee verschillende 18 holes golfbanen.
 Er wordt gespeeld in 4 categorieën geldt: Hcp-klasse 1 en 3 spelen op de
Nijmeegse baan. Hcp-klasse 2 en 4 spelen op de Groesbeekse baan N/O.
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In Hcp-klasse 1 is er een aparte damesklasse.
In de Hcp klasse 2-3-4 spelen de dames in dezelfde klasse als de heren en
starten beide vanaf de forward tees. Voor de dames zijn dit de rode tees en voor
de heren de gele tees. Voor de longest drive wordt een aparte dames- en
herenprijs uitgereikt.















Startvolgorde: alle deelnemers starten tegelijk op diverse holes (shotgun start).
Mogelijk wordt er gestart met 2 flights (achter elkaar) op een hole. Uw starthole
staat vermeld op uw scorekaart en startlijst. De definitieve startlijst staat vanaf
woensdag 22 juni 12.00 uur op de internetsite www.sportcommissie.nl.
Materiaal: de deelnemer dient in het bezit te zijn van eigen golfclubs en ballen.
Het is toegestaan om afstandmeetapparatuur te gebruiken (cfm richtlijnen NGF).
De flightindeling wordt door wedstrijdleiding vastgesteld. Iedere flight zal
bestaan uit drie personen.
Na afloop dient u de volledig ingevulde en ondertekende scorekaart in te
leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
Indien u een Q-kaart wilt lopen dient u dit zelf te regelen bij de infobalie van de
golfclub (gele sticker en inschrijven in boek) in de hal.
Pinposities: Verkrijgbaar bij de meldlocatie.
Afstandmarkers in de baan: 150 meter paaltjes en afstanden op sprinklers zijn
gemeten ten opzichte van het midden van de green.
DAAR, WAAR DIT REGLEMENT NIET IN VOORZIET, BESLIST DE
WEDSTRIJDLEIDING.
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4. Huishoudelijke mededelingen










Bij het aanmelden ontvangt u uw scorekaart en biedt het BIMS u een kopje
koffie/thee met “iets lekkers” aan.
Bij het melden:
 Dient de exacte handicap gemeld te worden aan het wedstrijdsecretariaat
onder overleggen van het NGF handicap kaartje.
 Ontvangt u uw scorekaart met daarop uw naam, aantal ontvangen slagen
(playing hcp) en de hole waarop u moet starten. Tevens ontvangt u een
barpas waarmee u al uw bestellingen kan doen. Aan het einde van u dag laten
scannen en afrekenen.
Door de organisatie wordt aan iedere deelnemer één lunchbox (incl. drank)
verstrekt. U dient dit zelf mee te nemen vanuit het clubhuis.
Het is niet toegestaan om van thuis meegebrachte consumpties in het clubhuis te
nuttigen.
Het gebruik van de driving-range (ballen staan voor u klaar), pitch- en
puttinggreen (eigen ballen) is mogelijk.



In het clubhuis zijn kleedkamers aanwezig.



Gebruik van Gsm’s in de baan is niet toegestaan.



Kleding: golfkleding, d.w.z. geen sporttenue.



Schoeisel: golfschoenen



Voorspelen:
Voor de deelnemers die voorafgaand aan het toernooi willen
voorspelen, kunnen op vertoon van uw Militaire ID gebruik maken van:
Greenfee 18 holes op een weekdag
€ 41,00 per persoon;
Greenfee 18 holes op een weekenddag € 50,00 per persoon;
Voor de gewenste speeldatum kunt u een starttijd boeken via
024-3976644 optie 1 of online via: www.golfenophetrijk.nl
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De definitieve startlijst zal geplaatst worden op

Woensdag 22 juni

(vanaf 12.00 uur).

INTERNET:www.sportcommissie.nl
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5. Prijzen en prijsuitreiking.








In de klassen (1, 2 en 3) zijn drie prijzen beschikbaar.
Daarnaast is er een neary- en een longestdrive-prijs.
Longest
Neary

HCP 3 en 4
HCP 3 en 4

NB 6 & Noord 9
NB 16 & Noord 3

Longest
Neary

HCP 1 en 2
HCP 1 en 2

NB 13 & Oost 5
NB 7 & Oost 9

De winnaar van de Hcp-klasse 1 bruto is diegene met de laagste bruto score. Bij
gelijk eindigen geldt het resultaat van de laagste bruto score over de laatste 9, 6,
3 en 1 hole van de reguliere baan.
De winnaar van de Hcp-klasse 1 netto is diegene met de laagste netto score. Bij
gelijk eindigen wint diegene met de laagste handicap. Als dit ook gelijk is, dan
geldt het resultaat van de beste netto score over de laatste 9, 6, 3 en 1 hole van
de reguliere baan.
Winnaar van de Hcp- klasse 2 en 3 is diegene met het hoogste aantal
stablefordpunten. Bij gelijk eindigen wint diegene met de laagste handicap. Als
dit ook gelijk is, dan geldt het resultaat van de beste score (stablefordpunten)
over de laatste 9, 6, 3 en 1 hole van de reguliere baan.



NMK-kampioen is de winnaar van de Hcp-klasse 1 bruto score.



De prijsuitreiking vindt plaats in het clubhuis, cfm het overzicht in pnt 2.



Er wordt van u verwacht dat u bij de prijsuitreiking aanwezig bent.
Tenue prijsuitreiking: golftenue.

6. Inschrijving en toelating tot de wedstrijden.




Inschrijven dient te geschieden middels het inschrijfsysteem op intranet;
U dient uw WHS HCP op te geven bij het inschrijven;
Een actueel overzicht van deelnemers is zichtbaar in het inschrijfsysteem
(intranet).
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7. Baan / scorekaart
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AANTEKENINGEN
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