
Format Nederlands Kampioenschap Disc Golf  
 

In 2018 en 2019 organiseerde Erik Schmieman namens (en met hulp van) Zoetermeer Discgolf United 

de eerste twee edities van het NK Disc Golf. Het waren twee zeer geslaagde evenementen. In 2020 

wordt een derde NK Disc Golf georganiseerd, maar door wie?  

 

Opzet van het Nederlands Kampioenschap Disc Golf 

Het uitgangspunt is dat de beste spelers (M/V) strijden om de titel Nederlands Kampioen Disc Golf 

2020. Deze NK titel gaat naar de beste man en de beste vrouw van Nederland, ongeacht leeftijd. 

Daarnaast zijn titels te verdienen per leeftijdscategorie. 

o In de open divisies (ongeacht leeftijd) wordt door mannen en door vrouwen gespeeld om 
de titel Nederlands Kampioen Disc Golf (jaar). Dat levert bij de mannen en de vrouwen de 
Nederlands Kampioen Disc Golf (jaar) op. 

o Er worden voor mannen en vrouwen leeftijdscategorieën gevormd. De beste in een 
leeftijdscategorie wordt voor die categorie ook Nederlands Kampioen Disc Golf. 

• We sluiten aan bij gangbare (PDGA) leeftijdscategorieën (van jeugd tot legends) 

• Bij minder dan vier deelnemers in een divisie naar leeftijdscategorie wordt er 
geen NK titel uitgereikt. 

 
Merk op dat we geen onderscheid maken in de door de PDGA gehanteerde indeling Amateurs en 
Professionals. Net als in andere sporten gaat het alleen om divisies naar geslacht en leeftijdsgroep. 

o Het NK Disc Golf wordt georganiseerd onder auspiciën van de NFB 
o Het NK Disc Golf is bedoeld voor Nederlandse of in Nederland wonende disc golfers. 
o Een speler kan alleen kampioen worden met een Nederlands legitimatiebewijs, of 

wanneer een speler aantoonbaar minimaal 2 jaar in Nederland woont. 
o Deelnemers moeten lid zijn van de NFB. Alle NFB-leden kunnen meedoen. 
o De opzet van de course zal vergelijkbaar zijn met de eisen die gesteld worden aan de 

courses die onderdeel uit maken van de NFB National Disc Golf Tour. 
o Tijdens het NK Disc Golf worden minimaal 3 rondes van 18 holes gespeeld, op een 

zaterdag (2 x 18) en een zondag (1 x 18). Op zondag wordt een finale (9 holes) gespeeld 
door de beste 5 mannen en beste 5 vrouwen, ongeacht leeftijdscategorie, die allemaal 
recht hebben om de titel Nederlands kampioen te winnen. Zijn er minder dan 6 spelers 
dan wordt geen finale gespeeld in de betreffende categorie. 

o Gelijke standen (voor het bepalen van de finaleplekken óf voor de uiteindelijke nummers 
1, 2 en 3 in de finales) zullen worden gebroken door play-offs op vooraf bekende holes. 

o De prijsuitreiking vindt kort na de finale plaats 
o De course is vanaf uiterlijk vrijdag om 12.00 uur open voor oefenrondes. 
o Het NK krijgt een prominente plek op de disc golf kalender. Het vindt bij voorkeur plaats 

na afloop van de reguliere competitie ergens in juni/ begin juli (voor de 
zomerschoolvakanties) zo veel mogelijk afgestemd op de Europese agenda. 

o Op het NK wordt voor nationale titels gespeeld, niet voor prijzengeld. De inschrijfgelden 
worden puur ter compensatie van organisatorische kosten zoals de PDGA-licentie, 
vergunningen, faciliteiten, prijzen etc. gebruikt. 

o Tijdens het NK Disc Golf vindt ook het NK Putten en NK afstand gooien (distance) plaats. 
 
 
 
 



Organisatie onder auspiciën van de NFB – Grow the Sport Comité 
 

o Ongeveer een half jaar van tevoren start het Grow the Sport Comité een open bid-
procedure gevolgd om belangstellende disc golfverenigingen de gelegenheid te geven 
het toernooi te organiseren en daarvoor een bid op te stellen volgens het gevraagd 
format inclusief garanties over speelbaarheid van de voorgestelde locatie (bijv. 
vergunningen als die nodig zijn). 

o Het indienen van een bid voor het NK Disc Golf 2020 kan tot en met zondag 26 januari 
2020. Vóór zondag 2 februari wordt het NK toegewezen aan een locatie en 
organiserende vereniging. 

o Het Grow the Sport Comité neemt beslissingen over de toewijzing van het NK Disc Golf 
en moet geraadpleegd worden voor akkoord over zaken die het NK Disc Golf aangaan 
zoals de opzet van het NK Disc Golf of afwijkingen van wat hier beschreven is. 

o Bids ingediend door verenigingen krijgen de voorkeur over ingediende bids door 
natuurlijke personen. 

 
 
December 2019 
Grow the Sport Comité - (Sander Bahnerth, Peter Buijsrogge, Ernst de Jager, Rienk Kan en Paul Sterk) 
 


