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Wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden  

januari 2023 
 
 
 

SECTIE A: ALGEMENE WEDSTRIJDVOORWAARDEN (WEDSTRIJDREGLEMENT) 
De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met de gepubliceerde 
toevoegingen of wijzigingen, gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de 
club, tenzij anders vermeld in de protocollen van de afzonderlijke wedstrijden.  
 
Taak wedstrijdleiding: de wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van 
de wedstrijden. Zij is bevoegd om op te treden bij het overtreden van de golfregels 
en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdleiding beslist in alle 
gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of 
onvoldoende voorzien. In het wedstrijdreglement wordt de wedstrijdleiding 
aangeduid als “de Commissie”.  
 
Het wedstrijdreglement legt de voorwaarden voor een wedstrijd vast en zodra een 
wedstrijd is begonnen, mag dat reglement alleen in zeer uitzonderlijke situaties 
veranderd worden.  
 
 

A-1. Deelnamecriteria  
 
De wedstrijden zijn toegankelijk voor amateurs en golfprofessionals, mits de 
professionals in het bezit zijn van een handicap gebaseerd op minimaal 5 scores 
gespeeld in de 12 voorafgaande maanden en mits hij of zij lid is van de club. De 
Commissie mag bij twijfel de speler vragen voor bewijs dat hij/zij 5 Q-kaarten heeft 
gespeeld.  
 
Lid club  
Deelname aan door de club georganiseerde wedstrijden is slechts mogelijk voor 
spelers die lid zijn van de club, tenzij anders vermeld bij de informatie over de 
specifieke wedstrijd.  
 
Leeftijd  
Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, junioren, jeugd). Zie 
bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke 
leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.  
 
Geslacht  
Een wedstrijd mag beperkt worden tot deelnemers van een bepaald geslacht (een 
voorbeeld hiervan is een clubkampioenschap). Zie bij de specifieke wedstrijd- en 
kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarde voor een wedstrijd van 
toepassing is.  
 
Handicapeisen  
De Commissie kan beperkingen of eisen stellen aan de toegestane handicaps voor 
een wedstrijd. Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website 

welke voorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is. De deelnemers dienen 5 
qualifying kaarten in de 12 voorafgaande maanden op hun naam te hebben staan.  
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Als een wedstrijd gespeeld wordt over meerdere rondes kan de handicap van een 
speler tijdens de wedstrijd wijzigen. De speler speelt elke ronde met de aangepaste 
handicap.  
 
 

A-2. Inschrijven voor een wedstrijd  

 

• inschrijven moet via de clubwebsite. Direct na inschrijving zal de naam van de 
speler op de inschrijflijst of de reservelijst geplaatst worden op de clubwebsite  

• het is de verantwoordelijkheid van de speler dat bij het inschrijven voor een 
wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een handicap waarbij alle scores 
verwerkt zijn en dat die handicap toegang verschaft tot die wedstrijd. Het 
inschrijven met een handicap die op de dag van de inschrijving in 
werkelijkheid geen toegang geeft tot de wedstrijd in kwestie is niet 
toegestaan. (Zie ook sectie B Gedragsnormen en A-13. Disciplinaire 
maatregel.)  

• de inschrijving voor wedstrijden opent minimaal 5 weken voor aanvang van 
de eerste wedstrijddag 

• de inschrijving, sluitingsdatum en tijdstip wordt op de door de club gebruikte 
software aangegeven  
 

Inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld (indien van toepassing) moet voldaan worden volgens de 
informatie van de betreffende wedstrijd. 
 
 

A-3. Toelating tot een wedstrijd  
 
 Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens de volgende criteria:  
1. volgorde van inschrijving  
2. handicap  
 
Bevestiging toelating  
De deelnemerslijst (en de reservelijst) staan op de website vermeld. 
 
Reservelijst  
Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst geregeld te raadplegen. Als je op 

de reservelijst staat en je bent niet beschikbaar voor deelname aan de wedstrijd, 
dan moet je je uitschrijven. Bij afzegging van een geplaatste speler op de 
deelnemerslijst, vindt er aanvulling plaats op basis van de reservelijst.  

 

 

A-4. Afzeggen voor een wedstrijd  
 
Nadat de startlijst is gepubliceerd kan men zich niet meer afmelden via de 
clubsoftware. 
Afzeggingen die gedaan worden nadat de startlijst is gepubliceerd dienen voorzien 
te zijn van een geldige reden. Voor telefonische afmelding moet de speler contact 
opnemen met de wedstrijdleiding (deze staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op 
de clubwebsite). 
In het geval van overmacht kan een speler zich alleen telefonisch afmelden bij de 
wedstrijdleiding. 
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No-show  
Een speler krijgt een No-show als hij of zonder bericht ofwel zonder geldige reden 
niet aan de start verschijnt. Dit heeft in principe geen effect op de handicap van de 
speler, tenzij de Handicap & RegelCommissie ervan overtuigd is dat de No show het 
resultaat is van handicapmanipulatie. Dit kan wel disciplinaire gevolgen hebben (zie 
hiervoor het protocol van de betreffende wedstrijd). 
Bij No Show en afmelden nadat de startlijst is gepubliceerd, blijft het eventuele 
inschrijfgeld verschuldigd. 

 

A-5. Startlijst  

 
Startlijst Algemeen  
De flightindeling van wedstrijden wordt gemaakt door de wedstrijdleiding. Hierbij 
hanteert de wedstrijdleiding als uitgangspunt: 

• het verschil in handicap in een flight bij voorkeur niet meer dan 14 is 

• het staat de wedstrijdleiding vrij om flights van uitsluitend mannen of vrouwen 
samen te stellen 

• flights zullen bij voorkeur wisselend van samenstelling zijn 

• flights bestaan bij voorkeur uit maximaal 3 spelers 

 

A-6. Spelvorm  
 
Zie informatie van de betreffende wedstrijd. 

   

A-7. Scorekaart ophalen en uitwisselen met marker  
 
De speler behoort zich tijdig voor aanvang van de wedstrijd te melden aan de 
wedstrijdtafel.  
De Commissie kan op de scorekaart aangeven welke speler als marker optreedt.  

• na betaling van het inschrijfgeld (indien van toepassing) ontvangt de speler 
zijn scorekaart voor de wedstrijd 

• de deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op 
straffe van diskwalificatie, tenzij bijv. Corona-maatregelen dit verhinderen  

 
Tijdens de ronde behoort de marker na elke hole het aantal slagen inclusief 
strafslagen door de te “marken” speler te bevestigen en dat resultaat op de 
scorekaart in te vullen.  

 

A-8. Startijd 

 
Deelnemers dienen 10 minuten voor hun starttijd op de (eerste) Tee aanwezig te 
zijn.  

Deelnemers moeten starten op de door de commissie vastgestelde tijd. Conform 
de golfregels. 

De straf voor het niet op tijd starten: 

• Matchplay: verlies van de eerste te spelen hole 

• Strokeplay: twee slagen op de eerste te spelen hole 
De Commissie heeft het recht om reservespelers aan de flight toe te voegen ter 
vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen, zowel in Match-play als in 
Strokeplay. 
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A-9. Scorekaart inleveren  
 
Matchplay: een van de spelers dient na het beëindigen van de ronde het resultaat 
aan een lid van de Commissie door te geven.  
 
Strokeplay:  
De speler is verplicht de score, na controle met de marker, in te voeren via de 
clubwebsite/-app of op de computerzuil op de club voor handicapverwerking  
en/of de kaart getekend door speler en marker bij de Commissie in te leveren. 
 
De wedstrijdleiding accordeert de score.  
 

 

A-10. Terugtrekking tijdens of tussen ronde(s)  
 
Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee rondes 
moet zich melden bij een lid van de Commissie met de reden van zijn terugtrekking. 
(Zie ook A15 Disciplinaire maatregel.)  
 

 

A-11. Aantal deelnemers bij een ‘cut’  
 
De Commissie bepaalt een dag voor het toernooi het definitief aantal deelnemers 
dat de ‘cut’ kan halen.  
 

 

A-12. Play-off bij een gehalveerde match en bij gelijk eindigen in strokeplay of bij 

Stableford  
 
Zie betreffende protocollen. 

 

 

A-13. Het wedstrijdresultaat is definitief  
 
Matchplay: Het resultaat van een match is definitief als het door de Commissie is 
vastgesteld.  
 
Strokeplay: De uitslag van een wedstrijd is definitief als alle uitslagen zijn 
gepubliceerd.  
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A-14. Prijsuitreiking 

 

• de wedstrijdleiding verzamelt de uitslagen en/of controleert de kaarten van de 
winnaars op juiste telling. Van de uitslag wordt een uitdraai gemaakt voor het 
publicatiebord en een uitdraai om, na afloop van de prijsuitreiking, onder de 
deelnemers rond te laten gaan  

• de wedstrijdleiding probeert om zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de 
laatste flight de prijsuitreiking te doen 

• de prijzen die gegeven worden kunnen per wedstrijd verschillen. Het te 
besteden bedrag voor prijzen staat echter wel vast volgens de richtlijnen die 
de wedstrijdcommissie hiervoor hanteert 

• bij gelijk eindigen wordt door de wedstrijdleiding uitleg gegeven hoe de 
berekening is 

• bij het behalen van meerdere birdies tijdens een wedstrijd, wordt (als er birdies 
uitgereikt worden) slechts 1 birdie per persoon uitgereikt 

• de winnaar van de wedstrijd kan gevraagd worden om een korte toespraak 
te houden 

• de wedstrijdleiding zorgt ervoor dat de uitslag en eventuele foto’s zo spoedig 
mogelijk op de site komen 
 

 

A-15. Disciplinaire maatregel  
 
De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren in een 
disciplinaire maatregel, afhankelijk van het betreffende protocol:  

• inschrijven met lagere handicap dan werkelijke handicap (A2) 

• niet tijdig afzeggen of No Show (A4)  

• terugtrekking uit de wedstrijd zonder (geldige) reden (A8)  
 
 
 
Beroep  
 
Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een speler voor meer dan de 
betreffende wedstrijd staat voor de speler een beroep open. Hij kan bij de 
Klachtencommissie binnen één week na oplegging van de straf dit beroep indienen. 
De Klachtencommissie kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking 
toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht. 
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SECTIE B: ALGEMENE PLAATSELIJKE REGELS (VOOR ALLE CLUBWEDSTRIJDEN)  
 
 
Op alle door de club georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing:  

• de “Rules of Golf” gepubliceerd door de R&A  

• sectie A Algemene wedstrijdvoorwaarden  

• sectie B Algemene plaatselijke regels  
 
De Commissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de 
plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.  
 
Straf:  
Tenzij anders vermeld is het overtreden van een plaatselijke regel de algemene straf.  

 
 

B-1. Overtreden van gedragsnormen (R1.2)   
 
In aanvulling en ter verduidelijking van Regel 1.2 Normen voor spelersgedrag heeft 
de Commissie de volgende gedragsregels opgesteld. Wanneer een speler een 
gedragsregel overtreedt, krijgt deze de bijbehorende straf. Spelers en hun caddies 
dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na 
wedstrijdrondes.  
 
Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsnormen:  

• elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis  

• wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken  

• ballen naar personen gooien  

• herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik 
(vloeken). Zeer luide (emotionele) stemverheffingen  

• achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een 
overtreding van de golfregels  

• inschrijven met een lagere handicap dan op de dag van inschrijving actueel 
is  

• gebrek aan respect tonen voor club-officials, vertegenwoordigers van de 
golfbaan, medespelers en/of toeschouwers  

• op de driving range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied slaan 
(bijvoorbeeld over het hek aan de achterkant)  

• iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de 
club zou schaden  

• iedere andere gedraging of uiting die door de commissie als 
onaanvaardbaar wordt geacht  

 
Straf: Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd.  
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Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:  

• het zich niet houden aan de geldende kledingvoorschriften  

• het niet goed zorgdragen voor de baan  

• andere spelers bewust storen in hun slag  

• betreden van verboden speelzones, indien betreden in gedragsregels niet is 
toegestaan  

• het zich niet houden aan eventuele bekend gemaakte (tijdelijke) regels 
 

Straf:  

• eerste overtreding:   Waarschuwing  

• tweede overtreding:  Algemene straf  

• derde overtreding:   Diskwalificatie  
 
Zowel voor categorie A en categorie B geldt dat na een tweede diskwalificatie in 
het seizoen een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd (Zie 
wedstrijdvoorwaarden sectie A-15).  
 
 

B-2. Vervoer  
 
Handicarts of andere kunstmatig voortgedreven en geaccepteerde voertuigen, niet 
zijnde trolleys, waarmee een speler of caddie zichzelf en/of zijn uitrusting kan 
vervoeren, zijn alleen toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart, tenzij 
anders vermeld in de individuele protocollen of door de wedstrijdleiding op verzoek 
van de betreffende speler wordt beslist. 
 
Straf:  
De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar deze plaatselijke regel is 
overtreden. Indien de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de 
volgende hole.  
 
 

B-3. Onredelijk vertragen van het spel  
 
De straf volgens regel 5.6a wordt opgelegd:  

• als een speler naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is  

• als een speler onderweg voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd 
stopt om te voorzien in zijn/haar persoonlijke behoeften  

• als een speler meer dan een paar minuten tijd neemt voor het zoeken en 
ophalen van een verloren club  

• de wedstrijdleiding heeft het recht een speler/partij die oponthoud 
veroorzaakt dan wel de Etiquetteregels (bv. doorlaten) niet toepast, regelend 
op te treden conform regel 5.6 

• als een speler langer dan 40 seconden doet over een slag  
 
Wanneer als een flight die de tijdslimiet van 2 uur en 8 minuten per 9 holes 
overschrijdt, zullen speler(s) worden aangesproken, eventueel geklokt en 
gewaarschuwd. 
Om tijd te sparen wordt aanbevolen, indien de speler meent dat zijn bal misschien 
verloren is of buiten de baan is terechtgekomen, een provisionele bal te slaan 
 
Straf:  
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• eerste overtreding: Waarschuwing  

• tweede overtreding: Eén strafslag  

• derde overtreding: Algemene straf, opgeteld bij de straf voor de tweede 
overtreding  

• straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie  
 

 

B-4. Oefenen (R5.2) 
  
Strokeplay: Regel 5.2b is als volgt aangepast: Een speler mag voor of tussen rondes 
niet oefenen op de wedstrijdbaan, tenzij anders vermeld in de individuele 
protocollen. 
 

Straf:  

• straf voor de eerste overtreding: Algemene straf (opgelegd op de eerste hole 
die de speler speelt)  

• straf voor de tweede overtreding: Diskwalificatie 
 
 

B-5. Caddies 

 
Caddies zijn tijdens de wedstrijd toegestaan. Dit dient door de betreffende 
deelnemer vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding, tenzij anders vermeld in 
de individuele protocollen. 
 
 
 
 
Onder bepaalde omstandigheden kan de Commissie van dit reglement afwijken. 
 
 
 
Teteringen, januari 2023 
 


