
WEDSTRIJDREGLEMENT (versie mei 2017) 

 
Algemeen 

1. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A 

Rules Limited en de United States Golf Association. Men dient het boekje 'De 

Golfregels' altijd bij zich te hebben. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de 

bepalingen van het wedstrijdreglement en het baanreglement en van de 'local 

rules', en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden. 

3. Bij niet naleven van dit reglement zal de wedstrijdleiding corrigerend optreden. 

4. Inschrijven voor wedstrijden dient te geschieden via de website of de zuilen in 

het clubhuis. Uitzonderingen worden via het mededelingenbord bekend gesteld. 

5. Handicarts zijn alleen toegestaan voor de minder valide golfers in het bezit van 

een persoonlijke gebruikerskaart. Reservering bij deelname aan wedstrijden dient 

door de deelnemer zelf verzorgd te worden en moet aangegeven worden bij 

inschrijving. 

6. Voor alle spelers die deelnemen aan wedstrijden geldt dat de gehele ronde te 

voet dient te worden afgelegd, met uitzondering van minder valide golfers in het 

bezit van een persoonlijke gebruikerskaart die gebruik kunnen maken van een 

handicart (zie regel 5 van dit reglement). Deze uitzondering geldt niet voor 

wedstrijden om het clubkampioenschap (strokeplay en machplay voor dames, 

heren en jeugd). 

7. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per wedstrijd per persoon, tenzij anders 

vermeld bij inschrijving. 

 

Voor de wedstrijd 

8. Drie weken voor de wedstrijddatum wordt het inschrijven (en uitschrijven) via 

de website of de zuilen in het clubhuis mogelijk gemaakt. Uitzonderingen 

worden via het mededelingenbord en website bekend gesteld. 

9. Inschrijven (en uitschrijven) is alleen mogelijk met de lidcode van de betreffende 

speler. 

10. Eén persoon mag maximaal twee personen inschrijven (en uitschrijven). 

Inschrijven (en uitschrijven) voor anderen, buiten hun medeweten, is niet 

toegestaan. 

11. Indien het maximaal aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt, worden 

de daarop volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst. 

12. Een speler die zich heeft uitgeschreven voor een wedstrijd, kan zich niet 

opnieuw inschrijven voor die wedstrijd. 

13. De inschrijving staat twee weken open. Eén week vóór de wedstrijd zal de 

startlijst beschikbaar zijn via de website en de zuilen in het clubhuis. 

Afwijkingen van deze regel zijn alleen toegestaan met toestemming van het 

bestuur. 

14. Alle spelers die zich hebben ingeschreven zijn verantwoordelijk voor hun 

starttijd en dienen dus kennis te nemen van de startlijst. Spelers die op de 

reservelijst staan en op de officiële startlijst niet staan ingedeeld zullen, indien er 

alsnog een plaats beschikbaar komt, door de wedstrijdleiding waar mogelijk 

telefonisch worden benaderd. 

15. Afmelden voor een wedstrijd als de startlijst reeds beschikbaar is, is alleen 

mogelijk bij de wedstrijdleiding (zie startlijst). 



16. Uiterlijk twintig minuten voor de starttijd dient men zich te hebben gemeld bij de 

wedstrijdtafel. Te laat verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding de 

plaats op de startlijst door een aanwezige speler van de reservelijst laat innemen. 

17. Bij niet verschijnen op een wedstrijd riskeert men uitsluiting voor deelname aan 

wedstrijden voor een periode van maximaal zes weken (zie de procedure in 

artikel 24). Het inschrijfgeld blijft verschuldigd bij niet verschijnen. 

Bij koppelwedstrijden kan bij niet verschijnen van één van de spelers het gehele 

koppel worden uitgesloten van deelname. Dit ter beoordeling van de wed-

strijdleiding.  

18. Indien een speler niet is ingedeeld kan de wedstrijdleiding die speler - indien bij 

het begin van de wedstrijd aanwezig - alsnog indelen op opengevallen plaatsen 

voor de wedstrijd. 

19. De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn juiste playing handicap; bij wijziging 

daarvan moet de speler dat kenbaar maken aan de wedstrijdleiding. 

 

Tijdens de wedstrijd 

20. Onnodig oponthoud of traag spel tijdens een wedstrijdronde kan worden bestraft 

met twee strafslagen voor de hele flight en bij herhaling kan diskwalificatie 

volgen (regel 6-7 van 'De Golfregels'). Houd dus te allen tijde aansluiting bij de 

voorgaande flight. Neem uw bal op indien u niet meer kunt scoren (stableford, 

tegen par). 

21. In een wedstrijd waar gespeeld wordt om de “neary”, geldt een hole-in-one ook 

als neary. 

22. In geval van onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 

Bij een wedstrijd kunnen de wedstrijdleiding, de caddiemaster en de manager of 

diens plaatsvervanger een signaal geven ten teken dat de wedstrijd wordt 

onderbroken of afgelast. 

 

Onreglementair gedrag 

23. Onreglementair gedrag is iedere handeling of gedraging van een speler in strijd 

met dit reglement en/of daarbij toepasselijk verklaarde 'Rules of Golf' gedurende 

een wedstrijd waardoor de speler zichzelf bevoordeelt dan wel een of meer 

medespelers worden benadeeld.  

Constatering van zodanig gedrag moet worden gemeld aan de wedstrijdleiding, 

die daarvan onverwijld kennis geeft aan de voorzitter van de organiserende 

commissie. Indien de constatering door minimaal twee personen is gedaan en 

gemeld, kan de voorzitter, gelet op de op dat moment bekende feiten, besluiten 

de speler voor maximaal zes weken (voorlopig) uit te sluiten van deelname aan 

wedstrijden.  

Namens de organiserende commissie wordt zo spoedig mogelijk over dit 

optreden van de speler een klacht ingediend bij de gedragscommissie. 

 

Na de wedstrijd 

24. Na binnenkomst dient, voor zover relevant, de score te worden ingevoerd in de 

computer (e-Golf4U) alvorens de scorekaart wordt ingeleverd. De score wordt 

geacht te zijn ingeleverd op het moment dat de speler zijn scorekaart heeft 

afgegeven bij de wedstrijdleiding (zie Regel 6-6b). Een niet direct na 

binnenkomst ingeleverde score wordt in principe niet meer geaccepteerd. Indien 

blijkt dat de brutoslagen in e-Golf4U niet in overeenstemming met de 



ingeleverde scorekaart zijn ingevuld, kan de wedstrijdleiding besluiten om de 

speler te diskwalificeren. 

25. Bij gelijke scores telt de count-down methode. Bij een start van meer dan één 

hole wordt de count-down methode altijd toegepast op de scores van hole 10 tot 

en met 18. Bij gelijke scores in een strokeplay-wedstrijd wordt uitgegaan van 

matching-scorekaarten, conform Appendix 1 deel C van 'De Golfregels'. Levert 

dit geen winnaar op dan is degene met de laagste handicap winnaar.  

26. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, kan de prijs 

naar de volgend geplaatste speler gaan. 

27. Uitsluitingen opgelegd door de wedstrijdcommissie worden overgenomen door 

de senioren-, dames- en jeugdcommissie en vice versa. 

 

 


