
TD-richtlijnen seizoen 2019-2020 
 
Beste TD, 
 
Geweldig om te horen dat je een wedstrijd in de Grow the Sport Tour of de National Tour wil 
organiseren. Hiermee draag jij een flinke steen bij aan de groei van de sport. Deze organisatie brengt 
uiteraard een aantal verantwoordelijkheden met zich mee, die we in dit document delen. Ook staat 
er in dit document vermeld welke steun je vanuit het Grow the Sport Comité kunt verwachten. 
 
Grafisch overzicht: 

 
 
Drie weken vóór de wedstrijd 
Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de wedstrijd moet de coursemap beschikbaar zijn en worden 
aangeleverd bij de competitieleider op info@nfbdiscgolf.nl. Deze termijn houden we aan om 
iedereen tijdig te informeren over de course. In bijlage A is te vinden waar de coursemap aan 
voldoen moet. 
 
De competitieleider beoordeelt vervolgens of het niveau van de course voldoende is en of deze 
coursemap gebruikt kan worden voor de wedstrijd. Indien dit niet het geval is wordt in samenspraak 
met de competitieleider de course verbeterd. Ook moet vooraf bekend gemaakt worden welke holes 
in geval van een play-off (gedeelde eerste plek in een categorie) gespeeld gaan worden. 
 
Wanneer de competitieleider akkoord gaat met de course zal deze gecommuniceerd worden met de 
spelers. Voor deze communicatie wordt facebook gebruikt. Per wedstrijd is er een zgn. evenement 
aangemaakt waarin de definitieve coursemap bekend gemaakt wordt door de TD. 
 
Organiseer je een wedstrijd op een tijdelijke course, dan is het nodig om bij de gemeente een 
vergunning voor het evenement aan te vragen. De kosten hiervoor zijn te declareren bij de NFB 
(maximaal 100 Euro). Let erop dat de vergunning veel eerder al aangevraagd moet worden, dit 
verschilt per gemeente maar kan gerust drie maanden duren. 
 



Let op, als TD moet je geldige ‘Certified Official’ status van de PDGA hebben. 
 
De wedstrijddag 
Om 8.55 uur (National Tour) of om 9.55 uur (Grow the Sport Tour) start de wedstrijd met de players 
meeting. Deze wordt door de TD zelf gehouden. Hierin worden belangrijke zaken genoemd. Uiterlijk 
een half uur voordat de wedstrijd begint moet de volledige course speelklaar zijn. Een wedstrijddag 
duurt tot ongeveer 15 uur (Grow the Sport Tour) of 17 uur (National Tour). Daarna zal de course nog 
afgebroken moeten worden.  
 
Wanneer is een course speelklaar? 
De course moet aan een aantal zaken voldoen. Per hole moeten begin- en eindpunt duidelijk zijn, 
evenals tussentijdse obstakels en mogelijke tussenpunten: 
1. De tees moeten gemarkeerd zijn. Een duidelijke lijn waar de speler achter moet blijven, met een 
breedte van minimaal 1m. Zorg ervoor dat de breedtegrenzen gemarkeerd zijn aan beide kanten. 
2. Mogelijke mandatories moeten gemarkeerd worden, bijvoorbeeld met een bordje en/of met lint. 
Ook moet een lijn neergelegd worden die markeert wanneer de mando is overschreden. 
3. OB-lijnen moeten helder zijn. Een fietspad is een duidelijke OB-lijn, een grindpad niet. Hiervoor zal 
bij voorkeur een extra OB-lijn getrokken moeten worden. Let erop dat een OB lijn een duidelijk begin 
en eind moet hebben. Om OB te liggen zal altijd een OB-lijn overschreden moeten worden, al dan 
niet speciaal voor het toernooi neergelegd. Wanneer een speler OB ligt moet duidelijk zijn waar 
hij/zij het laatst inbounds geweest is. 
4. Bankjes en andere plekken waar voorbijgangers kunnen blijven staan of zitten die mogelijk 
gevaarlijk kunnen zijn voor tijdens de speeldag zijn afgezet met bijvoorbeeld lint. 
5. Eventueel kunnen er op de ingangen van het park waarschuwingsbordjes geplaatst worden om 
zorg te dragen voor de veiligheid. 
6. Voor de NFB National Tour worden geen single chain baskets gebruikt. 
 
Wat levert de TD (organisator) op de wedstrijddag aan? 
1. Als TD zorg je ervoor dat alle groepjes tijdens de speeldag in bezit zijn van een geprinte coursemap 
waarop alle holes, mandatories en OB-lijnen (grafisch) beschreven staan. Toevoeging kan ook een 
uitgeschreven versie van de holes, waarop per hole de lengte, par en bijzonderheden (evt. OB, 
mandatories etc.) vermeld staan zijn. 
2. Als TD zorg je ervoor dat er scorekaarten aanwezig zijn voor alle deelnemers. Een deelnemer heeft 
een eigen scorekaart waarop zijn eigen scores geschreven worden. Er wordt niet met groepskaarten 
gewerkt. De scorekaarten kunnen uitgeprint worden via discgolfscene.com. 
3. Als TD ben je de hele dag aanwezig en telefonisch bereikbaar voor alle spelers. Je telefoonnummer 
moet bekend zijn bij de spelers zodat – indien nodig – bij onvolkomenheden je bereikbaar bent voor 
het vinden van een oplossing. 
4. Je houdt op de wedstrijddag voor aanvang van de eerste ronde en bij aanvang van de tweede 
ronde de players meeting. Hierin vertel je eerst de groepsindeling en maak je vervolgens de 
bijzonderheden van de course bekend. Ook loop je nog even gauw a.d.h.v. de uitgedeelde coursemap 
de course door. In de ochtendmeeting benoem je de het format van de speeldag (hoeveel holes en 
ronden). In de middag is het belangrijk om te benoemen wat je van de spelers verwacht bij het 
opruimen van de course, bijvoorbeeld het meenemen van lint, markeringen of zelfs tee’s en baskets.  
 
Eventuele extra mogelijkheden 
1. Als TD is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de NFB-kar, de inhoud van de kar staat in 
bijlage C beschreven. Als TD ben je ervoor verantwoordelijk dat de kar gehaald wordt en naar de 
standplaats teruggebracht wordt. De NFB vergoed de kosten, die hierbij gemaakt worden. 
2. Eventueel kan op de players meeting nog gesproken worden over sponsoren, prijzen en 
wedstrijden binnen de competitiewedstrijd, zoals bijvoorbeeld een CTP (Closest to the Pin) op een 



bepaalde hole. Dit is geen vereiste vanuit de organisatie. Gangbaar is om ook vrijwilligers die zich 
voor de wedstrijd ingezet hebben te bedanken en een groepsfoto te maken.  
3. Een overdekte headquarters heeft de voorkeur. Dit kan m.b.v. een partytent of een bestaande 
overdekte plek. Hierdoor kunnen bij regenval in ieder geval de scorekaarten overdekt staan. 
4. Het organiseren van een eerder genoemde CTP-wedstrijd is altijd een leuke bijkomstigheid. Zorg 
ervoor dat in geval van zo’n CTP prijs de regels hieromtrent duidelijk zijn (om welke hole gaat het, 
geldt de CTP voor alle rondes of slechts één?) en dat er bij de betreffende hole een pen en papiertje 
(voorkeur: in waterdicht zakje) en markering is om de betreffende worp te duiden. 
5. Dagprijzen zijn een leuke bijkomstigheid, maar is niet verplicht. De TD kan een vrije startplek aan 
een sponsor uitdelen (bijvoorbeeld een NT speler, die een GTST wedstrijd sponsort).  
 
Wat doet het Grow the Sport-comité voor de organisatie op de wedstrijddag? 
1. Het Grow the Sport-comité is voorafgaand en op de wedstrijddag verantwoordelijk voor de 
inschrijving. Zo zet het comité de wedstrijd online op discgolfscene.com, meldt het event bij de PDGA 
aan (inclusief kosten), en maakt het Facebook event aan.  
2. Het comité neemt zelf een scorebord mee. 
3. De ace-pot wordt onder toezicht van het Grow the Sport-comité geregeld. 
4. Het Grow the Sport-comité is verantwoordelijk voor de uitslagenverwerking nadien via het 
PDGA-evenement en de website van de NFB. 
5. Het Grow the Sport-comité zorgt voor een publicatie over de speeldag nadien op de website van 
de NFB. 
6. Het Grow the Sport comité draagt zorg voor het TD report wat bij de PDGA aangeleverd moet 
worden. Dit gebeurt in samenspraak met de organisator van de wedstrijd. 
 
 
  



Bijlage A: Coursemap 
 
De coursemap die drie weken voorafgaand aan de competitiewedstrijd bij de competitiesecretaris 
aangeleverd moet worden heeft een aantal minimale vereisten waaraan voldaan moet worden. 
Daarnaast zijn er ook eventuele extra’s waaraan voldaan kan worden. 
 
Minimale vereisten: 
De coursemap bestaat uit een plattegrond met daarin de verschillende holes (start + eindpunt) 
ingetekend. Ook hoort hierbij een uitgeschreven versie van de holes, waarop per hole de lengte, par 
(zie bijlage B) en bijzonderheden (evt. OB, mandatories etc.) vermeld staan. Een vaak vergeten punt 
is ook nog de holes die gebruikt gaan worden voor een eventuele play-off. Dit om willekeur te 
voorkomen wanneer er een technische speler tegen een crusher in een play-off tegenover elkaar 
staan. Eveneens is een vereiste dat op de coursemap de verzamelplek (indien mogelijk) in de ochtend 
wordt aangegeven. 
 
Eventuele extra’s: 
De coursemap kan eventueel aangevuld worden met de ideale werplijnen, het verschil in hoogte 
tussen de tee en basket en de looplijnen vanaf de basket naar de volgende hole. Dit is niet verplicht 
om te doen. 
 
  



Bijlage B: Overzicht par per niveau 
 
De PDGA heeft richtlijnen opgesteld voor de par per niveau. In deze bijlage een overzicht met deze 
richtlijnen. De richtlijnen kennen drie variabelen, te weten: 
- de mate van bebossing of hindernissen 
- de lengte van de hole 
- het niveau van de wedstrijd 
 
De mate van bebossing of hindernissen wordt opgesplitst in twee categorieën: licht hinderend en 
flink hinderend. Ook het niveau van de wedstrijd wordt opgesplitst in twee categorieën: National 
Tour en Grow the Sport tour. De TD kan uiteraard beslissen om van de richtlijnen af te wijken. 
 
National Tour 
 
Als richtlijn voor de par bij een National Tour wedstrijd wordt de volgende richtlijn gehanteerd: 

 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 
Licht hinderend 50m t/m 140m 145m t/m 215m 215m t/m 335m Nvt. 
Flink hinderend 45m t/m 115m 115m t/m 200m 200m t/m 275m Nvt. 
 

 
Grow the Sport Tour 
 
Als richtlijn voor de par bij een Grow the Sport Tour wedstrijd wordt de volgende richtlijn 
gehanteerd: 

 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 
Licht hinderend 40m t/m 120m 120m t/m 215m Nvt. Nvt. 
Flink hinderend 40m t/m 100m 100m t/m 175m Nvt. Nvt. 
 
Voor dit overzicht zijn de PDGA Guidelines Determining Par for Each Tee Color Based on Hole Length 
and Foliage Density in de versie van mei 2017 geraadpleegd. 

  



Bijlage C: Inhoud NFB-kar 
 
De NFB-kar bevat materialen die gebruikt kunnen worden voor de competitiewedstrijden. In de kar 
zitten de volgende materialen: 
- 18 baskets met dubbele kettingen 
- plm. 20 beachvlaggen 


