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Locatie
Headquarters is bij:
Kinderboerderij de Beestenbult
Korenstraat 47, 7908 NL, Hoogeen

Google maps link: shorturl.at/cqEJW

Parkeren
Er zijn bij de kinderboerderij heel weinig parkeerplaatsen en we willen de
bezoekers van de kinderboerderij niet in de weg zitten.

Daarom graag parkeren bij de Albert Heijn / Winkelcentrum De Weide, rechts op
de kaart  Je kunt parkeren bij de supermarkten, maar er is ook een kleine
parkeerplaats iets dichter bij het park. Je komt dan aan de andere kant het park
inlopen. Vanaf daar is het nog 10 min lopen naar de Beestenbult / HQ.

Google Maps link: https://urlis.net/m1yu81j

QR code voor navigatie via telefoon:
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Tijdschema

09:15 Playersmeeting
10:00 Start eerste ronde

–:-- Pauze half uur na binnenkomst laatste groep
13:30 Start tweede ronde

15:45 * Einde
16:00 * Uitslag en prijzen

* exacte tijd kan niet worden aangegeven

Praktische zaken

Startsein en sein calamiteiten
Via een luchthoorn wordt het twee-minuten-signaal gegeven door twee korte
audiosignalen. Als je het audiosignaal daarna 1x langer hoort, start de ronde.

Als je het signaal 4x hoort, is er een calamiteit. Dan direct verzamelen bij de
verzamelplek. Als deze niet is aangegeven dan dit is dezelfde locatie als de
playersmeeting.

Eten en drinken
Er is bij de Beestenbult mogelijkheid om koffie en wat koeken/snoep te kopen.
Verder zitten op 10 minuten lopen vanaf HQ een aantal supermarkten. Dat is kort
werk in de pauze, maar te doen. Let op dat je op tijd terug bent.

Digitale informatie
De laatste versie van het caddybook is terug te vinden op frisbeesport.nl (onder
documenten).

Op www.cityparkflyers.nl/nt-hoogeveen is het caddybook ook te vinden, net als
eventueel foto/video-materiaal. Op zaterdag 11 maart is er de mogelijkheid om te
oefenen op de baan. Meer informatie op onze site.

Ace pot
Zie informatie achterin dit document. Dit is de QR-code met de betaallink:
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Locatieoverzicht

Playersmeeting Bij de Beestenbult , 09:15 uur

Verzamelplek calamiteiten HQ, zie hierboven

CTP ronde 1 hole 1

CTP ronde 2 hole 12

Play-off holes volgorde hole 1, 2, 5 en 15

Playoff onbeslist na 4 holes → CTP op hole 1
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Regels tijdens evenement
Op dit evenement zijn de PDGA regels van toepassing. Deze
zijn in te zien via deze link en QR code:

Link
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf

Naast de PDGA regels tijdens de rondes gelden de volgende
regels tijdens dit evenement:

● Niet roken tijdens de rondes;
● Drugs- en drankgebruik niet toegestaan voorafgaand en tijdens het

evenement;
● Afmelden als je eerder vertrekt (in verband met registratie tijdens

calamiteiten);
● Als er OB-lijn getrokken is, gaat dit vóór eventuele krijtlijnen.

Registratie scores
● Scores bijhouden in PDGA Live
● Code wordt gedeeld in players meeting
● Minimaal twee mensen op de kaart houden scores bij

Organisatie en contact
Functie Naam Telefoonnummer

TD Erik Hogeboom 06 50667893
ATD Ronnie Kollen 06 17070427
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De layout voor de NT (indicatief). Par = 46. Afstand: 1.396 meter.  (Let op: bevat niet
de aangepaste hole 13, dan zou het 1.374 meter zijn.)

Lay-out en holes
In UDisc is de layout alvast te spelen. Let op: placering tees en baskets is slechts
een goede indicatie. Deze zijn wel met tijdelijke markeringen aangegeven (maar
kunnen gefade zijn ivm weer).

Link Udisc:
https://udisc.com/courses/disc-golf-course-hoogeveen-zs9g/layouts?selectedLayo
utId=93996

Layout naam: NT 2023
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Hole 1
Par: 3 Afstand: 75 m / 246 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Over de hele
rechterkant (inclusief
over hek), water (en
overkant). Brug = ob

Geen Geen

Safety Let op wandelaars op paden
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Hole 2
Par: 3 Afstand: 74 m / 242 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water Boom rechts
passeren
aangegeven met
pijl naar rechts
(slechts één
mando, niet
dubbel!)

Aangegeven met
vlaggetjes, naast de
mando

Safety Let op wandelaars en op fietsers van achteren bij brug

9



Hole 3
Par: 3 Afstand: 98 m / 321 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Achter de basket op de
lijn en over

Geen Geen

Safety Let op pad halverwege de fairway! (Altijd checken!)
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Hole 4
Par: 3 Afstand: 105 m / 344 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Geen Boom links passeren →
boom gaat tot
‘oneindigheid’ in hoogte
door. Bij twijfel = group
call. Geen beslissing =
voordeel aan speler.

Bij de boom

Safety Stuur een spotter vooruit om de mando te checken.
Let op: wandelroute naar tee hole 5 gaat terug over
de fairway!
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Hole 5
Par: 3 Afstand: 90 m / 295 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water (let op: boom in
het water is ook OB)

Geen Geen

Safety Let op eventueel spelende kinderen op de glijbaan!
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Hole 6
Par: 3 Afstand: 77 m / 252 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water Boom links
passeren

GEEN → mando
missen is re-tee

Safety Let op mensen op het pad na de mando. Stuur
eventueel spotter vooruit.
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Hole 7
Par: 3 Afstand: 128 m / 419 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Geen Geen Geen

Safety Let op pad, in verband met hoogteverschil ruime
veiligheidsmarges aanhouden. Let ook op werpers
van hole 10 die links kunnen staan.
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Hole 8 - Eiland / Island
Par: 3 Afstand: 67 m / 219 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Alles buiten het eiland is
out of bounds.

Geen Wanneer disc bij
eerste worp NIET tot
rust komt op eiland
→ altijd naar DZ.
Verdere worpen =
standaard OB-regels.
(PDGA-waiver is toegekend.)

Safety Let op pad links en paden bij eiland.
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Hole 9
Par: 3 Afstand: 86 m / 282 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water rechts en over,
Pad links op en over.
Pad achter basket is
GEEN ob

Boom links
passeren

Naast de mando

Safety Let op pad links en hou pad rechts in de gaten.
Kunnen fietsers van achteren komen.
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Hole 10
Par: 4 Afstand: 149 m / 488 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Geen. LET OP: CASUAL
RELIEF VOOR DE
GROTE WATERPLAS
NA DE MANDO

Boom aan de
rechterkant
passeren

Teepad ‘normale
hole 15’

Safety Let op mogelijke werpers van hole 7 en paden met
wandelaars. Mogelijk fietsers op het fietspad waar de
tee ligt.
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Hole 11
Par: 3 Afstand: 102 m / 334 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

OB pad achter (op en
over)

Geen Geen

Safety Let op mogelijk fietsers richting de crossbaan.

18



Hole 12 - Eiland / Island
Par: 3 Afstand: 65 m / 213 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Buiten eiland is alles, ook
de bosjes,  HAZARD.
Hazard speelt als 'in
bounds' en dus altijd
spelen waar je disc
terechtkomt. GEEN
meter relief.

Geen Geen
(Hazard-regels)

Safety Let op fietsers/wandelaars op pad voor de tee.

Verhoogde basket, foto genomen van
linkerkant van de basket.
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Hole 13 (revisited)
Par: 3 Afstand: 60 m / 197 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water, pad rechts en
boven (ook aangegeven
met lijn)

Geen Geen

Safety Let op fietspad rechts en achter. Mogelijk wandelaars
op het zandpad achter de basket.
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Hole 14
Par: 3 Afstand: 102 m / 334 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Water Geen Geen

Safety Hou rekening met wandelaars op de paden. Kijk ook
goed naar wandelaars rechts naast het water, de
heuvel op.  Links is fairway van hole 6!
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Hole 15
Par: 3 Afstand: 96 m / 314 ft

Out-of-bound Mando Dropzone

Privé grond bij tuinen
rechts is OB. Water in
de greppel daar is OB
en de grens. Bij twijfel →
groupcall.

Geen Geen

Safety Let op pad van links, halverwege de fairway én paden
aan het einde van de fairway. Teepad is niet helemaal
recht (helaas), let dus op je footing.
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Extra informatie: Ace pot 2023
Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen die contant
bij zich hebben en om  ons heen zie je dat steeds meer
dingen in eentje en nulletjes veranderen. Oftewel  er wordt
steeds meer digitaal. Dit zal vanaf dit jaar ook voor de Ace pot
gaan  gelden.

Contant inleggen zal niet meer mogelijk zijn. Voor elke
NT-speeldag zal er  een aparte betaallink worden gemaakt en
gedeeld worden met de deelnemers. De volgende regels
zullen gehanteerd worden:

Je doet mee aan de Ace pot als je via de (juiste) betaallink het
geld hebt  overgemaakt.

Deelname kost €1,-

Zorg ervoor dat je betaald hebt voor de start van de eerste ronde. Doe je dit  niet
dan geen uitkering van de prijs. Er kan dus na de start van de eerste  ronde niet
meer betaald worden.

Het bedrag is aanpasbaar in de betaallink zodat je ook voor je mede-discgolfers
eventueel kunt betalen.

Zorg er altijd voor dat er in de omschrijving duidelijk staat voor wie de  inschrijving
is. Dus duidelijk je naam (bij voorkeur voor- en achternaam) en  eventueel een
pdga nummer. Is niet duidelijk je naam te zien of is er reden  tot twijfel dan geen
uitkering van de prijs.

Voorbeelden voor een duidelijke naam: Sander Bahnerth 29215, S. Bahnerth  29215,
Sander 29215, Sander Bahnerth.

Elke Ace is maximaal €100,- waard. Zit er minder dan €100,- in de pot dan zal je
het bedrag krijgen wat er in de pot zit.

Wordt er meer dan één Ace gegooid en zit er minder dan €200,- in de pot dan zal
de pot verdeeld worden over de mensen die een ace gegooid hebben.  Er zal geen
verschil worden gemaakt zodra meerdere personen een Ace  gooien of dat één
persoon meerdere Aces gooit. Regels blijven hetzelfde.  Is er geen Ace gegooid op
de speeldag en zit er meer dan €200,- in de Ace  pot, dan zal er door middel van
een Ace game bepaald worden wie er met het ingelegde geld (van de
desbetreffende speeldag) naar huis gaat.

De TD van de desbetreffende speeldag bepaald zelf wat voor Ace game er
gehouden wordt. Enkele voorbeelden kunnen zijn: Ring of Fire, Ace runs van
40-50 meter of CTP. Zodra de situatie zich voordoet dat er minder dan €200,- in de
pot zit en is er  geen Ace gegooid zal er geen Ace game plaatsvinden en zal het
ingelegde  bedrag van de desbetreffende speeldag gewoon in de pot blijven.

Heb je vragen hierover? Aarzel dan niet om even contact op te nemen.

Sander Bahnerth Sander_29215@hotmail.com +31652751962 #29215
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English: Ace pot 2023
For the 2023 season the Ace pot for the National Tour series will be going digital
and cash will no longer be accepted. Each day of the NT event will have its own
payment link available. The following rules will be used:

To participate in the Ace pot, the fee has to be transferred via the correct  payment
link for the corresponding event.

Participation costs 1€.

Make sure to pay for the Ace pot before the start of the first round. Payments
made after the start of the tournament will not be cashed out in case of an  ace for
the participant.

The amount for the Ace pot in the payment link is adjustable, making it  possible
to pay for several players at once.

Make sure to clearly state who the Ace pot registration is for in the payment
description. State the first and last name of the participant and preferably the
PDGA number. If it is not clearly possible to identify the person(s) the Ace pot has
been paid for, the payout will not be made. Examples of a clear  description:
Sander Bahnerth 29215, S. Bahnerth 29215, Sander 29215,  Sander Bahnerth.

Each Ace is worth a maximum of 100€. If there is less than 100€ in the ace  pot,
the payout will include all of the pot contents.

In case there are several Aces thrown and there is less than 200€ in the Ace  pot,
the payout amount will be divided between the players who have Aced.  There is
no difference between a single player throwing several Aces or  several players
throwing a single Ace. The rules apply per Ace.

If no Aces are thrown during the rounds and there is more
than 200€ in the  ace pot, an additional “Ace game” will be
played to determine who goes  home with the total of
payments made for that specific event (not the total  Ace pot
contents).

The TD of the event shall determine what kind of Ace game
will be played.  Some examples of this could be: Ring of Fire,
Ace runs on a short hole, CTP.  This leaves room for the TD to
use creativity or course resources accordingly.

In case there is less than 200€ in the Ace pot, no Ace game will
be played  and the Ace pot contents will transfer to the next event.

Do you have any questions about these rules? Do not hesitate to get in touch!

Sander Bahnerth

Sander_29215@hotmail.com

+31652751962

#29215
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Heel veel succes
en plezier!

www.cityparkflyers.nl

Instagram: @cityparkflyers
Facebook.com/citypark.flyersG
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