
OPEN GOLF CLUB TROPHY 2019  
Georganiseerd door Premium Benelux Golf Courses 

(PBGC) 

1.  Het wedstrijdreglement van de Open Golf Club Trophy 2019 

- 7 kwalificaties op golfbanen van Premium Benelux Golf Courses (PBGC) in 
België, Nederland en Luxemburg. 

- De kwalificaties gaan door tussen april en september 2019 :  

20/04  De Turfvaert (NED) 
04/05 Millennium (BEL) 
25/05 Cleydael (BEL) 
15/06 Henri - Chapelle (BEL) 
13/07 De Maastrichtsche (NED) 
11/08 Clervaux ( LUX) 
07/09 Rigenée (BEL) 

-   De finale zal op 13 en 14 oktober 2019 in Le Touquet (Frankrijk) plaatsvinden.  

Om aan één van de kwalificaties deel te kunnen nemen, moet de speler lid zijn 
van een Europese golfbaan, in het bezit zijn van een Europese federatiekaart en 
een “confirmed” (actieve) handicap hebben. 

Inschrijvingen zijn enkel mogelijk via de site van de PBGC : www.pbgc.be 

Een speler kan zich meerdere malen inschrijven en kan dus aan meerdere 
kwalificaties deelnemen. 

De speler kan enkel deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd op een andere 
golfbaan dan diegene waarvan hij lid is.  

Het doel van deze wedstrijd is om zowel de leden van de PBGC als elke 
golfspeler in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg kennis te laten maken 
met de golfbanen van PBGC en om aan iedereen een gelijke kans op 
kwalificatie te geven.  

De Open Golf Club Trophy wordt ondersteund door belangrijke commerciële, 
sportieve en toeristische partners.  

2. Wedstrijdformule en spelvorm 

-  Single Stableford  
-  Maximum handicap 36 (“confirmed/actif” handicap vereist) 
- Minimum leeftijd 22 (geboren voor of in 1997) 
 -  Prijs Green Fee : 55 + 5€ wedstrijd fee, totaal 60€ 

http://www.pbgc.be


* De leden van PBGC (Premium Benelux Golf Courses) en van OGC 
(Open Golf Club) hebben een korting van 35% op de Green Fee (= 35€ + 
5€ wedstrijd fee, totaal 40€) ; 
* Vouchers kunnen niet gebruikt worden om de green en/of wedstrijd fee 
te betalen. 

-    « Tee-gift » voor alle deelnemers;  

De wedstrijden zullen gespeeld worden op basis van de regels van St Andrews 
en de organiserende club. Door zijn inschrijving aanvaardt de speler deze regels 
en ook het feit dat de beslissingen genomen door het comité van de 
organiserende club definitief en zonder verhaal zijn(het comité is samengesteld 
door 2 leden van de organiserende club en 1 lid van de PBGC die zal optreden 
als voorzitter). 

3. De kwalificatiecategorieën van de Open Golf Club Trophy  

3 categorieën mixed : hcp 0 - 16,4 (Back Tee); hcp 16,5 - 24,4 (Front Tee); hcp 
24,5 – 36 (Front Tee); 
1 Brutoprijs mixed (Back Tee) 

4. De prijzentafel van de kwalificatiewedstrijden   

De PBGC zorgt voor de prijzentafel en dit dankzij zijn partners (zie onderstaande 
lijst). 

De aanwezigheid in “stadskledij (omkleden verplicht/niet in spelkledij)” op de 
Prijsuitreiking is vereist om een prijs te ontvangen en/of gekwalificeerd te zijn voor 
de finale.   

- 3 nettoprijzen mixte per categorie  
- 1 brutoprijs mixed (Back Tee)  
- 2 « Nearest to the Flag » mixed 
- 3 “ Aanwezigheidsprijzen” door lottrekking onder de aanwezige spelers bij 

middel van een in te vullen coupon. 

Het beste nettoresultaat van elke categorie en het beste brutoresultaat 
kwalificeren zich voor de finale in Le Touquet. In geval van cumul, primeert 
brutoresultaat op nettoresultaat. In geval van gelijkheid van score zal de 
verdeling gebeuren op basis van de handicap: in bruto, de hoogste handicap; 
in netto, de laagste handicap.  

Indien de gekwalificeerde speler de finale niet kan spelen, zal hij niet vervangen 
worden. 
  
De deelnemers die verschillende wedstrijden spelen, kunnen zich maar één maal 
plaatsen voor de finale. Wanneer een speler een tweede maal wint, zal zijn 
plaats voor de finale automatisch naar de volgende in zijn categorie gaan.  

5. De finale van de Open Golf Club Trophy  

De finale zal op 13 en 14 oktober 2019 in Le Touquet plaatsvinden. 

Het aantal personen in de finale (+/- 30): elke kwalificatie = 4 spelers in finale (het 
beste nettoresultaat van elke categorie en het beste brutoresultaat) X 7 



kwalificaties = 28 spelers + de personen uitgenodigd door PBGC/OGC . Alle 
deelnemers aan de finale (gekwalificeerden, medereizigers, genodigden, enz.) 
komen in aanmerking voor de prijzen. 

3 categorieën mixed: hcp 0 - 16,4 (Back Tee) ; hcp 16,5 - 24,4 (Front Tee); hcp 
24,5 – 36 (Front Tee); 
1 brutoprijs mixed (Back Tee). 

De gekwalificeerden voor de finale genieten van volgende voordelen tijdens de 
finale: 

• 1 overnachting in Bed&Breakfast in “Manoir Hôtel” in Le Touquet (France) 
• 1 Green fee op één van de golfbanen van Le Touquet 
• 1 Diner de zondagavond 
• De finale, de prijzentafel en de cocktail tijdens de prijsuitreiking. 

De medereizigers hebben dezelfde voordelen maar betalen deelnemingskosten 
naar gelang hun programma. 

De finale zal gespeeld worden op basis van de regels van St Andrews en de 
organiserende club. Door zijn inschrijving aanvaardt de speler deze regels en ook 
het feit dat de beslissingen genomen door het comité van de organiserende 
club definitief en zonder verhaal zijn(het comité is samengesteld door 2 leden 
van de organiserende club en 1 lid van de PBGC die zal optreden als voorzitter). 

7. Partners van de Open Golf Club Trophy 2019: 
  
-  Callaway    - Europ Assistance 
- Golf At Home   - Golfs in Alsace 
- Trippel Karmeliet   - FJ nr 1 Shoe in Golf 
- De golfbanen van Le Touquet - Open Golf Club, Hôtel Golf Resorts 
  - Premium Benelux Golf Courses 
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