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Beste Footgolf(st)er, 

 

Wat leuk dat je interesse hebt om deel te nemen aan de FGH Zomertour 2019! 

De Zomertour is een serie FootGolf toernooien, gefaciliteerd door Footgolf Holland. Hier vindt je alle 

benodigde informatie.  
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1. Organisatie en communicatie 

De organisatie van de FGH Zomertour 2019 (hierna: Zomertour) is in handen van Footgolf Holland 

(hierna: FGH). FGH is daarmee verantwoordelijk voor de opzet van de Zomertour, kwaliteit van de 

toernooien en het contact met de deelnemers. Alle officiële berichtgeving ten aanzien van de 

Zomertour zal plaatsvinden per e-mail naar de ingeschreven spelers en tevens op de website en 

Facebook pagina van FGH worden gepubliceerd. Heb je na het lezen van deze informatie vragen of 

opmerkingen: aarzel dan niet om contact op te nemen met de organisatie door een e-mail te 

versturen naar info@footgolfholland.com. 

 

2. Opzet FGH Zomertour 2019 

De Zomertour 2019 bestaat uit een serie van 11 toernooien op zoveel mogelijk verschillende 18-

holes FootGolfbanen. Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal 

deelnemers bereikt is, wat betekent dat de Zomertour toegankelijk is voor iedereen.  

Zie voor de definitieve datums het ‘FGH Zomertour 2019 Speelschema’.  

De Zomertour kan in zijn geheel gespeeld worden, of als dagspeler. 

Tourspeler 

De Zomertour kan gespeeld worden door het afnemen van een pakket, waarmee een speler zich 

verzekerd van deelname aan alle 11 speelrondes. Als Zomertour speler kan men zich kwalificeren 

voor het NK FootGolf en als speler van Nederlands team voor het EK FootGolf. In dit pakket zit een 

Footgolf Holland lidmaatschap inbegrepen, maar géén FIFG lidmaatschap. Om punten te verdienen 

voor de WT ranking 2019 dient een speler zich apart aan te melden en eenmalig € 20,- te betalen.  

Dagspeler 

Dagspelers hebben géén Zomertour pakket afgenomen van 

Footgolf Holland en dienen zich voor het toernooi dat ze willen spelen zelfstandig in 

te schrijven via de site van Footgolf Holland. Wanneer een dagspeler een NK ticket 

bemachtigt en het NK ook wil spelen, dient deze speler het Footgolf Holland 

lidmaatschap alsnog los af te nemen. Dagspelers zullen géén notering krijgen op de 

FGH Zomertour Ranking 2019.                                                                                                                                    

De eerste ronde als dagspeler kost € 20,-, alle rondes daarna kosten € 30,- per ronde. Het is mogelijk 

om een pakket van 5 rondes aan te schaffen, welke € 125,- kost. Bij deze laatste optie dienen vooraf 

de speeldatums te worden opgegeven. 

3. Prijs Zomertour 

 Kosten Bijzonderheden 

Tourspeler € 295,- Mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen waarbij de 1e termijn 
van € 147,50,- op 27 april op de rekening van FGH moet staan en 
de 2e termijn van € 147,50,- op vrijdag 31 mei op de rekening van 
FGH moet staan. 

Dagspeler 1e x € 20,- 
€ 30,-  

De eerste ronde als dagspeler kost €20,-, alle rondes daarna kosten 
€30,- per ronde. Er is geen maximum aantal rondes  

Dagspeler pakket 
5 rondes 

€ 125,- Bij afname van dit pakket kunnen 5 rondes vooraf gekozen worden. 
Deze rondes worden gespeeld door de speler. Extra rondes kunnen 
als dagspeler gespeeld worden. 

Duo toernooi € 60,- per 
duo + 
greenfee 

Wil je kans maken op de EK tickets die via de duo-competitie zijn te 
verdienen dan kan dit alleen als beide spelers van het duo aan de 
tour meedoen.   

mailto:info@footgolfholland.com


4. FGH Zomertour Ranking 2019 

Tijdens elk toernooi van de Zomertour kunnen de deelnemers punten verdienen voor de FGH 

Zomertour Ranking 2019. We hanteren hiervoor de FIFG WT100 puntentabel die de FIFG hanteert bij 

een WT100 toernooi. 

Na afloop van elk toernooi worden op basis van het eindklassement de beschikbare NK tickets 

uitgereikt. Alleen de spelers die uitkomen in de categorieën PRO en AM krijgen een plek op de 

Zomertour Ranking. Er zullen drie ranglijsten zijn te weten, de PRO ranking en de AM ranking en de 

Absolut ranking (PRO + AM gecombineerd). Voor alle ranglijsten hanteren we hiervoor de 

puntentabel die de FIFG hanteert bij een FIFG 100 toernooi. 

Voor de Zomertour Ranking 2019 gelden jouw 7 beste resultaten + het resultaat van de 1e dag van 

het NK. Van de  10 Zomertour events die voor het NK worden gespeeld worden de slechtste 3 

resultaten weggestreept. Het missen van 3 toernooien hoeft daardoor geen consequenties te 

hebben voor jouw plek op de Zomertour Ranking 2019. Het eindklassement van de FGH Zomertour 

Ranking 2019 wordt opgemaakt na afloop van de 1e speeldag van de NK finale in september.  

Let op! De Zomertour Ranking 2019 is NIET hetzelfde als de FIFG World Tour Ranking. Alle toernooien 

van de Zomertour tellen uiteraard wél mee voor de FIFG World Tour Ranking 2019.  

 

5. Speelschema Zomertour 2019 

 Datum Locatie Tijdstip 

1 Zondag 28 april Crimpenerhout  

2 Zondag 12 mei Strijen  

3 Zaterdag 18 mei Dorhout Mees  

4 Zondag 2 juni Rhoon (lus A)  

5 Zondag 30 juni Crimpenerhout  

6 Zondag 14 juli Dorhout Mees  

7 Zondag 21 juli  Amersfoort  

8 Zondag 11 augustus Rhoon (lus B)  

9 Zaterdag 17 augustus Assen  

10 Zaterdag 7 september 1e dag NK footgolf in Rhoon  

Er komt nog en 11e speelronde. De locatie en datum volgen later. 

 

6. Footgolf spelregels en escalatie 

Tijdens alle toernooien van de Zomertour 2019 worden de internationaal geldende spelregels (FIFG 

Rulebook 2018) gehanteerd. FootGolf Holland gaat er vanuit dat iedereen die deelneemt aan de 

Zomertour op de hoogte is van de spelregels. Op sommige golfbanen gelden ‘lokale regels’. Indien 

lokale regels van toepassing zijn, worden deze voorafgaand aan het toernooi door de 

toernooiorganisatie aan de deelnemers kenbaar gemaakt via de officiële communicatiekanalen. 

Eventuele lokale regels zijn leidend ten opzichte van de FIFG regels. Het FIFG Rulebook 2018 is te 

vinden op de website van de FIFG. 

Mocht er tijdens het spelen van een toernooi discussie ontstaan over toepassing van de regels, dan 

kan de hoofdmarshal worden geraadpleegd. Voorafgaand aan elk toernooi zal bekend worden 

gemaakt wie de hoofdmarshal is en hoe deze tijdens het toernooi te bereiken is.  

De organisatie van de Zomertour heeft de mogelijkheid om spelers sancties op te leggen (waaronder 

in het ergste geval ook diskwalificatie van verder deelname aan de Zomertour). Redenen hiervoor 

kunnen zijn: 



• Gebruik van drugs en/of alcohol voor of tijdens de wedstrijd 

• Agressief gedrag (verbaal of non verbaal) 

• Geen handtekeningen op de scorekaart 

• Vals spel op welke manier dan ook 

Indien er sprake is van een van bovenstaande situaties dient dit te worden gemeld bij de 

hoofdmarshal van het toernooi. De hoofdmarshal kan Footgolf Holland verzoeken een speler een 

sanctie op te leggen. Na onderzoek en wederhoor van beide partijen, zal Footgolf Holland 

een besluit nemen. Over een besluit tot diskwalificatie kan niet gecorrespondeerd worden. We gaan 

er te allen tijde vanuit dat spelers naar eer en geweten handelen en zullen dergelijke sancties alleen 

in zeer ernstige situaties opleggen. 

 

7. Scoreverwerking tijdens toernooi 

De Zomertour toernooien worden over het algemeen gespeeld in flights van 4 of 5 personen. De 

score moet worden genoteerd via een scoreapp. Van iedere flight wordt verwacht dat ten minste 1 

speler een goed werkende telefoon beschikbaar heeft om de score te kunnen verwerken. Daarnaast 

zal iedere flight 1 scorecard moeten bijhouden als back-up. De score is ‘live’ en na het spelen van 

iedere hole en voor aanvang van de volgende hole moet de score in de app zijn verwerkt. 

Na afloop zal er dus in de app moeten worden getekend. Niet getekend is geen score en na 

ondertekening is er geen discussie meer mogelijk. 

Let op! Zorg er dus voor dat ook de administratie van jou en jouw flight in orde. Dit doen jullie dus 

samen en voorkomt discussie. 

 

8. Kwaliteit FootGolfbanen en toernooien 

Footgolf Holland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de FootGolfbanen en strakke organisatie van 

de toernooien. Over het algemeen worden de toernooien georganiseerd door Footgolf Holland zelf. 

In enkele gevallen wordt de organisatie van een Zomertour toernooi uitbesteed aan een externe 

partij (zoals een FootGolf club of baanmanager). Footgolf Holland ziet erop toe dat alle toernooien 

aan dezelfde kwaliteitseisen en standaarden voldoen. Wanneer een toernooi niet, of niet volledig 

gespeeld kan worden, of wanneer de kwaliteit van een toernooi niet gegarandeerd kan worden 

(bijvoorbeeld vanwege het weer) zal dit toernooi komen te vervallen. Indien dit het geval is, wordt 

dit z.s.m. door Footgolf Holland naar de deelnemers gecommuniceerd en zal Footgolf Holland op 

zoek gaan naar een alternatieve datum, mogelijk op een andere baan (kan een doordeweekse avond 

zijn). 

 

9. Aan- en afmelden Zomertour toernooien en betaling 

Inschrijven is mogelijk via www.footgolfholland.com.  

Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. Het 

maximum aantal deelnemers wordt bepaald door de organisatie in overleg met de golfbaan, zodat 

de baan optimaal benut kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het toernooi. 

De spelers die zich hebben ingeschreven voor de Zomertour zijn standaard ingeschreven 

voor alle toernooien waar géén aparte inschrijving voor vereist is. Kun je een speeldag niet? Dan dien 

je dit uiterlijk de woensdag vóór het toernooi per mail te laten weten aan de Zomertour organisatie 

(info@footgolfholland.com). Indien er voldoende plekken zijn, kunnen dagspelers zich tot de 

woensdag van tevoren inschrijven.  

Deelnemen aan de Zomertour kan alleen wanneer de entreegelden vóór de deadline(s) zijn 

http://www.footgolfholland.com/


overgemaakt naar de rekening van Footgolf Holland. Staat het geld niet op de rekening voor de 

afgesproken deadline, dan vervalt jouw inschrijving voor de Zomertour en kan alleen nog als 

dagspeler worden deelgenomen. Voor dagspelers geldt dat alle betalingen voor toernooien voor 

aanvang van het toernooi te zijn overgemaakt naar de rekening van FootGolf Holland. Voor 

dagspelers geldt: 72 uur voor aanvang van het toernooi vervalt het recht op terugbetaling.  

Bovenstaande is voor iedereen van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de organisatie en 

schriftelijk akkoord gegeven is door Footgolf Holland. Bij inschrijving en betaling voor een toernooi ga 

je akkoord met de voorwaarden en regels die gesteld worden in deze brief. 

 

10. NK kwalificatietraject 

Het NK Footgolf 2019 wordt gespeeld over twee speeldagen (7 en 8 september) bij Golfcenter 

Rhoon. Er wordt gestreden in 4 verschillende categorieën, Men, Senior en dames en duo’s. 

De winnaars van de drie voorgaande NK’s zijn automatisch geplaats voor het NK 2019. Dit betreft Jim 

Kuipers (2017 en 2018) en  Björn Bulk (2016). 

Tijdens de speelrondes van de Zomertour zijn per toernooi 4 NK tickets voor de categorie men en 1 

ticket voor de categorie senior (geboren voor 1-1-1973) te verdienen voor de beste nog niet 

gekwalificeerde spelers. 

De situatie kan zich voordoen dat bij de beste 5 nog niet geplaatste spelers, 2 of meer seniors zitten. 

Aangezien de senior vooraf zelf de keuze heeft gemaakt in welke categorie hij speelt (in dit geval 

senior) kwalificeert alleen de beste senior zich voor het NK senioren en zullen de men tickets 

doorschuiven naar de eerstvolgende nog niet geplaatste men. 

Daarnaast zijn er in de categorie Men nog tickets te verdienen voor de 4 hoogst genoteerde spelers 

op de Absolut Ranking die nog niet zijn gekwalificeerd. In de categorie senior is er via deze ranglijst 

nog 1 ticket te verdienen voor de hoogst genoteerde senior die nog niet is gekwalificeerd. 

Op de 2e speeldag van het NK (zondag 8 september) wordt een ‘open’ NK dames georganiseerd 

waarbij er alleen een greenfee (€ 25,-) hoeft te worden betaald.  

Voor aanvang van de Zomertour zullen spelers die voor 1-1-1973 zijn geboren aan moeten geven of 

ze in de men of in de senior willen meespelen. Dagspelers die zijn geboren voor 1-1-1973 zullen dit 

ook aan moeten geven.  

Ziet een gekwalificeerde speler af van deelname aan het NK Footgolf 2019 (i.v.m. blessure of andere 

reden) dan schuift het ticket door naar de eerste nog niet gekwalificeerde speler op de FGH 

Zomertour Ranking. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het NK Footgolf 2019 wordt de definitieve 

spelerslijst gepubliceerd. Valt er in de laatste week nog een speler uit, dan worden deze plekken niet 

opgevuld. Een uitzondering zal worden gemaakt voor de 4 men spelers en de senior speler die zich 

kwalificeren tijdens de laatste speelronde, welke tevens de eerste dag van het NK is. Mochten deze 

spelers nog geen lid van Footgolf Holland zijn, dan kan dit lidmaatschap op de tweede dag worden 

afgerekend bij de organisatie. 

De opzet van de finale van het NK duo’s op 7/8 september zal later bekend worden gemaakt. 

 

11. EK kwalificatietraject 

Zoals bij de meeste spelers bekend, vindt in september het EK FootGolf plaats in Engeland, en 

uiteraard gaan wij er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen met Nederland. [In 



de komende maanden zal de selectie van het Nederlands FootGolf Team EK 2019 duidelijk worden, 

nadat het kwalificatietraject is doorlopen. 

Het team bestaat uit 15 spelers. Hoe de 15 beschikbare tickets zijn te verdienen zie je hieronder. 

 

• 2 EK tickets via de doordeweekse duo competitie (bij minimaal 8 deelnemende duo’s) 

o Deze twee tickets worden vergeven aan het winnende duo in de duo competitie.  

 

• 2 extra EK tickets via de doordeweekse duo competitie (bij 16 duo’s of meer) 

o Deze twee tickets worden vergeven aan het duo dat tweede wordt tijdens de duo competitie 

MITS er minimaal dan 16 duo’s deelnemen aan deze competitie.  

 

• 13 EK tickets via  tour, uitgaande van 2 EK tickets via de duo competitie 

o De 13 EK tickets in de Zomertour worden verdeeld over de 11 spelers met de hoogste ranking op 

de Zomertour ranking 

 

Let op! Het single ticket is altijd leidend. Mocht iemand dus ook een duo ticket hebben verdiend 

dan schuift deze door naar de eerstvolgende niet geplaatst single speler in zijn klasse (Pro of Am). 

 

Mochten er in de duo competitie 16 of meer inschrijvingen zijn, dan zullen 2 tickets van de Zomertour 

vergeven worden aan het tweede duo in de duo competitie. In dit geval zullen van de Zomertour de 

11 beste spelers zich kwalificeren voor het EK. 

Mochten minder dan 8 duo’s zich inschrijven voor de Duo-competie zullen er 15 tickets worden 

vergeven op basis van de Zomertour. 

 

EK-ticket is exclusief alle bijkomende kosten die nodig zijn voor de reis en het verblijf in en naar de 

UK. Uiteraard proberen wij sponsoren te vinden maar daar kan niet van uitgegaan worden. 

 

In de komende maanden zal door FootGolf Holland een bondscoach worden aangesteld. Met deze 

bondscoach worden nadere afspraken gemaakt over zijn rol, de doelstellingen voor Team NL en 

verdere samenstelling van de technische staf en EK organisatie.  

Let op! Het is geen gegeven dat wanneer je als duo bent geplaatst voor het EK, je dan tijdens het 

EK ook als duo wordt ingezet. De bondscoach bepaalt ten alle tijden of welke spelers in de        

single-wedstrijden en welke spelers in de duo-wedstrijden worden ingezet. 

 

 

 

 

 

 



12. Duo competitie 

In het kort komt de opzet van de duo tour op het volgende neer. 

 
- Er wordt gespeeld op 18-holes banen 
- Een wedstrijd gaat over 1 keer 18 holes  
-   De spelvorm is match play 4ball (de beste score telt) 
- Ieder duo speelt uit en thuis tegen elkaar. 
- Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er worden gespeeld in poules van maximaal 5  
              duo’s. Onze voorkeur gaat echter uit naar 4 duo’s per poule. 
- De baan fee wordt door de duo’s zelf betaald aan de baan waar gespeeld wordt. 
- Ieder duo bepaald zelf de thuisbaan. 
- FGH houdt een ranking op de website bij. Tijdens het NK wat tevens de laatste  
 Zomertourwedstrijd is worden ook de halve finales en finale van het duo toernooi gespeeld. 
 De winnaar is tevens Nederlands Duo Kampioen. 
- Na de wedstrijd stuurt het thuis spelende team de scorekaart met de uitslag en  
 voorzien van 4 handtekeningen via de mail en/of app op naar FGH zodat deze z.s.m. 
 kan worden verwerkt. 
- Ieder duo heeft de mogelijkheid om bij een blessure tijdens 1 poulewedstrijd een voor 

aanvang van de competitie bepaalde ‘reservespeler’ in te zetten. Deze ‘reservespeler’ mag 
ook iemand zijn die niet aan de Zomertour competitie meedoet. 

-  Voor deelname aan de duo competitie is deelname aan de Zomertour niet verplicht. Wil je 
echter kans maken op de EK tickets die via de duo competitie zijn te verdienen dan is 
deelname aan de Zomertour wel verplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Voorbehoud 

FGH behoudt ten alle tijden het recht  om terug te komen op eerder genomen besluiten indien FGH 
dit noodzakelijk acht. 
Daarnaast behoudt FGH zich het recht voor om bij een dusdanig laag aantal inschrijvingen voor de 
Zomertour te annuleren. Het spreekt voor zich dat, indien deze situatie zich onverhoopt voor zou 
doen, reeds betaalde inschrijfgelden zullen worden terugbetaald. Tevens zal FGH zich dan beraden 
over de opzet van het NK 2019 en de verdeling van de tickets voor het EK. 
 

Tot zover de informatie over de FGH Zomertour 2019. We hopen je hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag. Laten we er met zijn allen een 

mooi en sportief FootGolf seizoen van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Organisatie FGH Zomertour 2019 

Footgolf Holland 


