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Wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden. 

 

Sectie A: Algemene Wedstrijdvoorwaarden (wedstrijdreglement) 

 

De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met de gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen, 

gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de vereniging. 

 

Taak Commissie:  

 

De Commissie is namens de organiserende Commissie 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 Commissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden 

en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien. De Regel & Handicap Commissie kan 

geraadpleegd worden in het geval van onduidelijkheden. In het wedstrijdreglement wordt de 

Commissie aangeduid als “de Commissie”. 
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A-1. Deelnamecriteria 

 

Amateur- of professionalstatus 

De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (definitie amateurgolfer zie 

www.randa.org), en professionals, tenzij anders vermeld bij de informatie over de specifieke 

wedstrijd.  

Lid vereniging 

Deelname aan clubkampioenschappen is slechts mogelijk voor spelers die lid zijn van de vereniging, 

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. 

Spelers die zich als genderneutrale speler melden, zullen een keuze moeten maken onder welk 

traditioneel geslacht zij hun handicap willen laten bijhouden en willen deelnemen aan 

clubwedstrijden.  

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. 

 

Wanneer 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 

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 
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geen toegang geeft tot de wedstrijd in kwestie is niet toegestaan. (Zie ook sectie B Gedragsnormen 

en A-13. Disciplinaire maatregel.) 

Inschrijfperiode 

De inschrijving voor wedstrijden is mogelijk vanaf het moment dat de wedstrijden gepubliceerd zijn 

op de clubwebsite. Inschrijven na de sluitingsdatum kan uitsluitend in overleg met de Commissie 

geschieden.  

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd bij registratie aan de wedstrijdtafel worden 

voldaan. 

 

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 clubwebsite en app vermeld. 

 

Reservelijst 

 

Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst geregeld te raadplegen. Wanneer je op de 

reservelijst staat en je bent niet meer 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. Een reserve wordt door de Commissie gecontacteerd zodra hij of zij is 

toegelaten tot de wedstrijd. 

 

Uitsluiting van toelating voor geschorste spelers 

 

Spelers die door de vereniging of door de NGF een straf van schorsing opgelegd gekregen hebben, 

worden niet toegelaten aan de wedstrijd. 

 

Spelvormen 

 

Stableford: 

Stableford is een vorm van strokeplay waarbij: 

o De score voor de hole van een speler of partij is gebaseerd op punten die men krijgt door het 

aantal slagen van de speler of partij op een hole (inclusief gespeelde slagen en strafslagen) te 

vergelijken met een score die is vastgesteld door de Commissie 
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o De wedstrijd wordt gewonnen door de speler of partij die over alle rondes samen de meeste 

punten heeft behaald. 

 

Strokeplay: 

Een spelvorm waarbij een speler  of partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de 

wedstrijd. 

In de reguliere vorm van strokeplay: 

o Is de score van een speler of partij voor een ronde het totaal aantal slagen dat hij / zij nodig 

heeft om op iedere hole uit te holen (gespeelde sagen en opgelopen strafslagen inbegrepen) 

o Is de winnaar de speler of partij die alle rondes met in totaal het minst aantal slagen 

uitspeelt. 

 

Matchplay: 

 

Een spelvorm waarbij een speler of partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt 

in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes: 

o Een speler of partij wint een hole in de wedstrijd door de hole in minder slagen uit te spelen 

(met inbegrip van gespeelde slagen en strafslagen) 

o De wedstrijd is gewonnen wanneer een speler of partij meer  gewonnen holes voor staat op 

de tegenstander of tegenpartij dan er nog te spelen zijn. 

 

Matchplay kan worden gespeeld als een één-tegen-één wedstrijd (waarbij één speler rechtstreeks 

tegen één tegenstander speelt), een Driebal-wedstrijd of een Foursomes, Four-Ball of Greensomes 

wedstrijd tussen partijen van twee partners. 

 

Foursomes: 

Spelvorm waarbij twee partners spelend als één partij op elke hole om de beurt met één bal spelen. 

Een Foursomes kan worden gespeeld als een matchplay-wedstrijd tussen twee partijen van twee 

partners of als een strokeplay-wedstrijd tussen meerdere partijen van twee partners. 

 

Four-Ball 

Een spelvorm met partijen van twee partners, waarbij iedere speler zijn of haar eigen bal speelt. De 

score van een partij voor een hole is de laagste score van beide partners op die hole. 

Een Four-Ball kan worden gespeeld als een matchplay-wedstrijd tussen twee partijen van twee 

partners of als een strokeplay-wedstrijd tussen meerdere  partijen van twee partners. 
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Greensomes: 

Greensomes is een variatie op Foursomes, waarbij beide spelers van de partners afslaan van de 

afslagplaats en één van beide afslagen wordt gekozen om verder mee te spelen. De partner wiens 

slag niet gekozen is speelt dan de volgende slag en elke volgende slag wordt om beurten geslagen 

totdat is uitgeholed. 

 

Tegen Par / Bogey: 

De spelvorm Par/bogey is een vorm van strokeplay waarbij de telling voor elke hole gedaan wordt 

ten opzichte van een vooraf bepaalde score; men wint, verliest of speelt gelijk tegen deze score. Het 

resultaat van de wedstrijd is de optelling van gewonnen en verloren holes. De Commissie moet in het 

wedstrijdreglement vastleggen wat de vaste score per hole is waarmee de score van de deelnemer 

vergeleken moet worden om te bepalen of hij of zij de hole heeft gewonnen of verloren. Normaal 

gesproken wordt de score van de speler vergeleken met de par van een hole. De Commissie moet de 

keuze maken of de bruto of netto score van de speler vergeleken wordt met de par van de hole. 

 

Clubkampioenschappen strokeplay: 

Er wordt in vier categorieën gespeeld: dames, heren, dames senioren en heren senioren. Per 

categorie geldt als handicapeis een maximum exact handicap van 18,5. Bij aanvang van de 

clubkampioenschappen strokeplay behoudt de speler zijn/haar handicap voor het gehele 

kampioenschap in de aansluitende dagen dat er gespeeld wordt. Indien de  clubkampioenschappen 

strokeplay niet op aansluitende dagen gespeeld wordt kan de Commissie besluiten om per dag met 

de actuele handicaps gespeeld moet worden. 

Er worden drie rondes van 18 holes gespeeld (senioren twee keer 18 holes): op de eerste dag 36 

holes (senioren 18) en op de tweede dag 18 holes. Heren spelen vanaf de gele tee box, dames vanaf 

de rode tee box. 

Indien de speler een ronde niet afgerond heeft, leidt dat tot uitsluiting voor de volgende ronde(s). 

 

Clubkampioenschappen stableford: 

Er wordt in vier categorieën gespeeld: dames, heren, dames senioren en heren senioren. Per 

categorie geldt als handicapeis een minimum exact handicap van 18,5 en een maximum van 36,0. Bij 

aanvang van de clubkampioenschappen stableford behoudt de speler zijn/haar handicap voor het 

gehele kampioenschap in de aansluitende dagen dat er gespeeld wordt. Indien de  

clubkampioenschappen stableford niet op aansluitende dagen gespeeld wordt kan de Commissie 

besluiten om per dag met de actuele handicaps gespeeld moet worden. 

Er worden twee rondes van 18 holes gespeeld: op de eerste dag 18 holes en op de tweede dag 18 

holes. Heren spelen vanaf de gele tee, dames vanaf de rode tee. 

Indien de speler een ronde niet afgerond heeft, leidt dat tot uitsluiting voor de volgende ronde(s). 
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Maandbeker / Montly Medal: 

Wedstrijd over 18 holes. 

Tot en met handicap 18,4 (Categorie A): strokeplay met handicapverrekening. In deze categorie is er 

zowel een bruto klassement als een netto klassement. 

Vanaf handicap 18,5 tot en met 36,0 (Categorie B): Stableford met handicapverrekening. 

Heren spelen vanaf de gele tee box, dames vanaf de rode tee box. 

 

Golf in the Afternoon: 

Wedstrijd over 9 holes. 

Tot en met handicap 36,0 stableford met handicapverrekening.  

Van maart tot en met september: zowel heren als dames spelen vanaf de blauwe tee box. 

Van oktober tot en met februari: zowel heren als dames spelen vanaf de gele tee box. 

 

Overig 

Een commissie kan een alternatieve spelvorm vastleggen. De spelvorm wordt dan duidelijk toegelicht 

in het inschrijvingsoverzicht van die wedstrijd. 

 

A-4. Afzeggen voor een wedstrijd 

Afzeggen moet minimaal 48 uur schriftelijk voor de eerste starttijd van de wedstrijd gedaan worden 

door een e-mailbericht te sturen naar het e-mailadres van de organiserende Commissie én 

telefonisch contact met de Commissie. Hierbij dient een geldige reden opgegeven te worden voor 

het niet deelnemen aan de wedstrijd waarvoor de speler zich heeft opgegeven.  

De verschillende Commissies zijn te bereiken via de onderstaande e-mailadressen. 

 

Commissie e-mailadres Commissie 

Competitie-Begeleiding Competitie-Begeleiding@gccdeherkenbosche.nl 

Dames Dames@gccdeherkenbosche.nl 

Jeugd Jeugd@gccdeherkenbosche.nl 

Nieuwe-Leden Nieuwe-Leden@gccdeherkenbosche.nl 

Senioren Senioren@gccdeherkenbosche.nl 

Wedstrijd Wedstrijd@gccdeherkenbosche.nl 

 

In het geval van overmacht kan een speler zich minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd 

afmelden. Dit kan alleen telefonisch en de speler moet zich er daarbij van vergewissen dat het 
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bericht en de geldige reden de Commissie ook daadwerkelijk hebben bereikt. 

 

No-show 

Een speler krijgt een no-show wanneer hij/zij óf zonder bericht óf zonder geldige reden niet aan de 

start verschijnt. Dit heeft in principe geen effect op de handicap van de speler, tenzij de Commissie 

ervan overtuigd is dat de no-show het resultaat is van handicapmanipulatie. Dit kan wel disciplinaire 

gevolgen hebben (zie ook A-13. Disciplinaire maatregel). 

 

A-5. Startlijst 

 

Startlijst Algemeen 

 

De Commissie zorgt voor de indeling van de wedstrijd, hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening 

gehouden met de opmerkingen die vermeld zijn bij de inschrijving van de deelnemer. De Commissie 

kan echter niet altijd alle wensen opvolgen, een speler dient dan ook altijd de wedstrijdindeling te 

raadplegen op de clubwebsite. Uitsluitend in het geval van een teamwedstrijd zal rekening worden 

gehouden met de flightindeling. 

Startlijst clubkampioenschappen 

 

Strokeplay clubkampioenschappen Categorie A: 

De startlijst voor de eerste twee rondes wordt bepaald volgens de handicap van de deelnemers. De 

startlijst voor de derde ronde wordt ingedeeld op basis van de resultaten uit de eerste en tweede 

ronde waarbij de hoogste scores als eersten zullen worden ingedeeld. 

 

Stableford clubkampioenschappen Categorie B: 

De startlijst voor de eerste ronde wordt bepaald volgens de handicap van de deelnemers. Voor de 

twee ronde geldt een indeling op basis van de behaalde stableford punten waarbij de laagste scores 

als eersten zullen worden ingedeeld. 

 

Matchplay clubkampioenschappen: 

De startlijst wordt bepaald volgens de uitslag van een kwalificatieronde (indien noodzakelijk i.v.m. 

aantal inschrijvingen) waarbij de huidige kampioen als eerste geplaatst is. Indien er geen sprake is 

van een kwalificatieronde dan wordt de indeling gedaan op basis van handicap. In het geval van een 

oneven aantal deelnemers zal de als eerste geplaatste deelnemer een bye krijgen. 
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Matchplay knock-out: 

 

De startlijsten voor de matchplay knock-out wedstrijden worden gepubliceerd op de clubwebsite 

alsmede aan de wand in het souterrain. Gedurende het seizoen worden de uitslagen door de 

deelnemers ingevuld op de wedstrijdformulieren in het souterrain. De deelnemers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het plannen van de wedstrijden vóór de door de Commissie bepaalde 

einddatum van een ronde. 

 

Als er een matchplay competitie gespeeld wordt over een langere periode en de spelers zelf mogen 

beslissen wanneer ze binnen die periode de wedstrijden spelen, moet de Commissie:  

o Een datum en tijd vaststellen waarbinnen alle wedstrijden gespeeld moeten zijn.  

o Beschrijven hoe de uitslag van de wedstrijd wordt bepaald als de spelers de wedstrijd niet 

voor het vastgestelde tijdstip hebben gespeeld. Dat kan betekenen dat beide spelers 

gediskwalificeerd zijn of dat de speler die het eerste of als tweede op de startlijst staat 

doorgaat naar de volgende ronde, tenzij één van beide spelers de partij aan de ander geeft. 
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A-6. Scorekaart ophalen en uitwisselen met marker 

 

De speler behoort zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden aan de 

wedstrijdtafel. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt de speler zijn scorekaart voor de wedstrijd. 

Indien de Commissie niet aanwezig is aan de wedstrijdtafel dient het inschrijfgeld voldaan te worden 

bij het inleveren van de scorekaart. 

De Commissie kan op de scorekaart aangeven welke speler als marker optreedt. 

Strokeplay: hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen par-wedstrijden. Tijdens de 

ronde behoort de marker na elke hole het gedane aantal slagen inclusief strafslagen door de te 

“marken” speler te bevestigen en dat brutoresultaat op haar of zijn scorekaart in te vullen. 

 

A-7. Scorekaart inleveren 

 

Matchplay: Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat aan een lid van de 

Commissie door te geven. 

Strokeplay: 

Meteen na het uitspelen van de laatste hole van de gespeelde ronde moet de speler zich melden bij 

de Commissie aan de wedstrijdtafel. Na het controleren van de scores en het ondertekenen van de 

scorekaart (zie regel 3.3b De scores bij strokeplay) moet de speler aan de wedstrijdtafel de 

scorekaart persoonlijk overhandigen aan de Commissie. De scorekaart is ingeleverd als hij is 

goedgekeurd door de Commissie en de speler de wedstrijdtafel en / of de ruimte voorzien voor het 

wedstrijdsecretariaat heeft verlaten. 

Algemeen: 

Indien de Commissie niet beschikbaar is na de wedstrijd, kan de speler de ondertekende scorekaart 

(zie regel 3.3b De scores bij strokeplay) achterlaten in een daarvoor beschikbare box. De scorekaart 

dient als ingeleverd beschouwd te worden wanneer de scorekaart in de beschikbare box is geplaatst. 

 

Vragen aan deelnemers om andere informatie te verstrekken op de scorekaart: 

 

De Commissie kan deelnemers vragen om scorekaartgegevens in te vullen die eigenlijk de 

verantwoordelijkheid van de Commissie zijn. De Commissie mag volgens de golfregels een deelnemer 

geen straf opleggen als hij of zij niet voldoet aan dit verzoek of het verkeerd uitvoert. De Commissie 

kan wel een disciplinaire straf opleggen aan deelnemers die herhaaldelijk niet voldoen aan een 

dergelijk verzoek. De Commissie kan deelnemers bijvoorbeeld vragen om: 

o De holescores op te tellen. 

o Bij een four-ball wedstrijd aan te geven welke score telt voor de partij; de spelers zijn wel 

verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke score door welke speler gemaakt 

is. 

o Bij elke hole de behaalde Stableford punten in te vullen. 
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o In te vullen of de hole was gewonnen, verloren of gelijk gespeeld bij par-/bogey-wedstrijden. 

Let wel: ook bij deze wedstrijden moet de speler de bruto score per hole invullen, zodat de 

Commissie kan controleren of er een +, 0 of – is gemaakt. 

o Om bepaalde gegevens in te vullen op de scorekaart zoals de naam, datum en naam van de 

wedstrijd. 

Ook kan de Commissie deelnemers vragen om aan het einde van de ronde de scores in te voeren in 

een computersysteem of (web) app, maar een deelnemer mag niet bestraft worden volgens de 

golfregels als hij of zij niet voldoet aan dit verzoek of het verkeerd uitvoert. De Commissie kan wel 

een disciplinaire sanctie vaststellen, bijvoorbeeld in gedragsregels, voor deelnemers die herhaaldelijk 

niet voldoen aan een dergelijk verzoek. 

 

A-8. 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 de Commissie en een (schriftelijke) verklaring afleggen en ondertekenen waarin hij/zij de reden 

van zijn/haar terugtrekking vermeldt. (Zie ook A15 Disciplinaire maatregel.) 

 

A-9. Aantal deelnemers bij een ‘cut’ 

 

Het aantal deelnemers na een ‘cut’ is in beginsel maximaal 50% van de gestarte deelnemers. De 

Commissie bepaalt uiterlijk een dag voor het toernooi het definitief aantal deelnemers dat de ‘cut’ 

kan halen. Dit aantal kan hoger of lager zijn dat het normale maximum van 50%. 

 

A-10. Play-off bij een gehalveerde match en bij gelijk eindigen in Strokeplay of bij Stableford 

 

Matchplay:  

Bij een gelijke stand na afloop van de ronde wordt de wedstrijd verlengd totdat er een winnaar is. 

Voor de verlenging worden in principe de holes van de wedstrijdronde in dezelfde volgorde gespeeld, 

tenzij de Commissie voor het begin van de ronde anders bepaalt. Indien de finale of de play-off ten 

gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende duisternis niet (uit-)gespeeld kan worden, 

dan kent de wedstrijd twee winnaars. 

Strokeplay (hieronder vallen ook Stableford, maximum score en par-/bogey-wedstrijden): 

Aangezien het bij clubwedstrijden niet gebruikelijk is om een play-off te laten spelen om bij een 

gelijke stand tot een winnaar te komen, worden de eerste en volgende plaatsen bepaald door de 

beste scores op de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 

3 holes (16-18) of hole 18. 

In het geval van een gelijke score voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de 

uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 

6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan. Indien het dan nog steeds 

gelijk is worden successievelijk de laatste 6 holes, 3 holes en de laatste hole van de eerste 9 holes 
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gebruikt. Wanneer de stand dan nog gelijk is, dan wordt de winnaar bepaald door loting. 

 

Clubkampioenschappen strokeplay: 

In het geval dat meerdere spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, volgt een sudden-death play-off 

op door een extra hole te spelen. Na ieder extra gespeelde hole wordt bepaald of er een winnaar is. 

Bij een gelijkblijvende score wordt er nog een extra hole gespeeld. De volgorde van de te spelen 

extra holes is: hole 17, hole 18, hole 16, hole 17, hole 18, hole 15, hole 16, hole 17, hole 18. Wanneer 

hierna nog geen winnaar bekend is, zal de Commissie een extra hole aan moeten wijzen, net zo lang 

totdat er een winnaar is. 

Indien meerdere spelers de play-off spelen, wordt er gespeeld tot er één winnaar is; de overige 

spelers delen de tweede plaats. 

Indien de sudden-death play-off ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende 

duisternis niet uitgespeeld kan worden, worden de winnaar en volgende plaatsen bepaald door de 

beste scores op de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 

3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan. 

In het geval van een gelijke score voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de 

uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 

6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan. 

 

A-11. Het wedstrijdresultaat is definitief 

 

Matchplay:  

 

Het resultaat van een match is definitief als het door beide spelers is gemeld aan een referee of een 

aangewezen persoon van de Commissie. 

 

Strokeplay: (hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen-par-wedstrijden):  

 

De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. De uitslag van een wedstrijd 

indien er geen prijsuitreiking is, is definitief als ALLE uitslagen zijn gepubliceerd. 

 

A-12. Plichten ten aanzien van het handicapsysteem 

De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook van de incomplete ronden, bij zijn homeclub in te  

leveren volgens de WHS Rules of Handicapping. Scorekaarten van incomplete rondes  worden door 

de Commissie overgedragen aan de Regel & Handicap Commissie welke bepaalt of er sprake moet 

zijn van disciplinaire maatregelen. 

 

A-13. Disciplinaire maatregel 

De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren in een disciplinaire maatregel. 
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o Inschrijven met hogere handicap dan werkelijke handicap (A2). 

o Niet tijdig afzeggen of No Show (A4). 

o Terugtrekking uit de wedstrijd zonder (geldige) reden (A8). 

 

Eerste overtreding seizoen: Waarschuwing. 

Tweede overtreding seizoen: Schorsing eerstvolgende wedstrijd. 

Derde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van 3 maanden. 

Vierde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van één kalenderjaar. 

 

In het geval van een disciplinaire maatregel zal de Commissie hiervan ook het Bestuur op de hoogte 

stellen binnen 24 uur. 

 

Herhaaldelijke diskwalificatie 

Bij het overtreden van de gedragsnormen (Zie sectie B B1: Overtreden van gedragsnormen): 

 

Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van 3 seizoenmaanden. Tevens wordt een 

klacht ingediend bij de Commissie van Beroep. 

Derde diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van één kalenderjaar en een hernieuwde 

klachtindiening bij de Commissie van Beroep. 

De straf van schorsing in seizoen is niet beperkt tot het seizoen van het lopende kalenderjaar, maar 

wordt doorgegeven naar het volgende seizoen. 

Schorsing is van toepassing op alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden. 

 

Toelichting: bij de laatste twee overtredingen zal ook een klacht bij de Commissie van Beroep en bij 

het Bestuur van de vereniging worden ingediend. 

 

Beroep: Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een speler voor meer dan de 

betreffende wedstrijd staat voor de speler een hoger beroep open. Hij of Zij kan bij de Commissie van 

Beroep binnen één week na oplegging van de straf dit beroep indienen. De Commissie van Beroep 

kan aan het ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift 

daarom gemotiveerd wordt verzocht. 

 

A-14. Toepasselijkheid statuten en tuchtreglement 

Spelers en personen die de speler bijstaan zijn onderworpen aan de statuten en het tuchtreglement 

van de vereniging. Deze reglementen zijn op te vragen bij het Bestuur van de vereniging. 
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Sectie B: Algemene plaatselijke regels (voor alle clubwedstrijden) 

 

Op alle door de club georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing: 

 

o De “Rules of Golf” en de “Committee Procedures” gepubliceerd door de R&A. 

o Sectie A Algemene wedstrijdvoorwaarden. 

o 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. Als speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een 

gedragsregel overtreedt. Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te 

gedragen voor, tijdens, tussen en na wedstrijdrondes. 

Voorbeelden zijn: 

 

Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsnormen: 

 

o Elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis. 

o Wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken. 

o Ballen naar personen gooien. 

o Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). Zeer luide 

(emotionele) stemverheffingen. 

o Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de 

golfregels. 

o Inschrijven met een hogere handicap dan op de dag van inschrijving actueel is. 

o Gebrek aan respect tonen voor club-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan, 

medespelers en/of toeschouwers. 

o Op de driving range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied slaan (zoals over de 

grenzen van de driving range aan de zijkanten en aan de achterkant). 

o Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de club zou schaden. 

o Iedere andere gedraging of uiting die door de Commissie als onaanvaardbaar wordt geacht. 
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Straf: 

 

Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd.  

 

Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen: 

 

o Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften. 

o Het niet goed zorgdragen voor de baan. 

o Andere spelers bewust storen in hun slag. 

o Betreden van verboden speelzones, indien betreden in gedragsregels niet is toegestaan. 

o Overtreden rookverbod. Spelers en caddies mogen niet roken gedurende een ronde (ook 

elektronische sigaretten zijn niet toegestaan). 

 

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-13). 

 

B-2. Vervoer (4.3) 

 

Tijdens een ronde mag een speler of caddie geen gebruikmaken van gemotoriseerd vervoer, behalve 

als dit is toegestaan of achteraf is goedgekeurd door de Commissie. Voor een speler die een slag gaat 

doen of heeft gedaan onder de procedure van slag en afstand is het altijd toegestaan om gebruik te 

maken van gemotoriseerd vervoer.  

Het gebruik van een elektronisch aangedreven trolley is toegestaan. Het gebruik van een buggy is 

toegestaan voor een speler welke in het bezit is van een recentelijk toegekende handicart pas. 

 

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. 
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B-3. Onredelijk vertragen van het spel (5.6) 

 

B-3.1 Voorbeelden onredelijke vertragen van het spel: 

 

De straf volgens regel 5.6a wordt opgelegd als een speler bijvoorbeeld: 

 

o Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is. 

o Onderweg voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar 

persoonlijke behoeften. 

o Meer dan een paar minuten tijd neemt voor het zoeken en ophalen van een verloren club. 

 

B-3.2 Vlot speeltempo (R5.6): 

 

Het is de bedoeling dat een ronde golf in een vlot tempo wordt gespeeld.  

 

Iedere speler dienst zicht te realiseren dat zijn speeltempo waarschijnlijk de tijd beïnvloedt die 

andere spelersnodig hebben om hun rondes te spelen. Dit geldt zowel voor spelers in de eigen groep 

als de spelers in de volgende groepen. 

Spelers worden aangespoord snellere groepen door te laten.  

De speler behoort de ronde in een vlot tempo te spelen met inbegrip van de tijd die nodig is: 

o Voor het voorbereiden en doen van elke slag. 

o Voor verplaatsingen tussen de slagen van de ene naar de andere plaats. 

o Om naar de volgende afslagplaats te gaan na het uitspelen van een hole. 

Een speler behoort zich op de volgende slag voor te bereiden en klaar te staan om te spelen zodra hij 

aan de beurt is. 

Wanneer de speler aan de beurt is om  te spelen: 

o Wordt aanbevolen dat de speler de slag doet binnen 40 seconden nadat deze zonder hinder 

of afleiding kan spelen (of zou kunnen spelen). 

o Kan de speler meestal sneller spelen dan dat en wordt de speler aangespoord om dat ook te 

doen. 

Afhankelijk van de spelvorm zijn er momenten waarop spelers in een andere volgorde mogen spelen 

om het speeltempo te verhogen: 

o Bij matchplay mogen de spelers afspreken dat één van hen voor zijn beurt speelt om tijd te 

besparen. 

o Bij strokeplay mogen spelers op een veilige en verantwoordelijke wijze “ready golf” spelen 

(zie de uitzondering bij Regel 6.4b). 

Om een vlot speeltempo te stimuleren en af te dwingen kan de Commissie een plaatselijke regel 

invoeren waarin een beleid voor speltempo is vastgelegd. In dit beleid kan een maximale tijd worden 
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vastgesteld voor een ronde, een hole of meerdere opeenvolgende holes en voor een slag en hierin 

kan een strafmaat worden bepaald voor een overtreding van dit beleid.  

 

Straf bij strokeplay en matchplay: 

 

Straf voor de eerste overtreding: Waarschuwing. 

Straf voor de tweede overtreding: Eén strafslag. 

Straf voor de derde overtreding: Algemene straf (twee strafslagen), opgeteld bij de straf voor de 

tweede overtreding. 

Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie. 

 

Straf bij Stableford: 

 

De straf bij overtreding van voorbeeld plaatselijke regel K-1 is als volgt aangepast: 

 

Straf voor de eerste overtreding: Waarschuwing. 

Straf voor de tweede overtreding: Aftrek van één punt op het totaal behaalde aantal punten voor de 

ronde. 

Straf voor de derde overtreding: Aftrek van twee punten op het totaal behaalde aantal punten voor 

de ronde. 

Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie. 

 

Een speler mag in geval van (extreme) weersomstandigheden na 9 of 18 holes een korte pauze 

(maximaal 5 minuten) houden (zie interpretatie 5.6a/1 in The Official Guide on the Rules of Golf). 

 

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. Uitzondering: Oefenfaciliteiten mogen door de speler voor of tussen rondes gebruikt 

worden om te oefenen. 

 

Straf: 

 

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

Straf voor de tweede overtreding: Diskwalificatie. 
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B-5. Onderbreking van het spel (R5.7b) 

 

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door een 

aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie 

opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel 

aangegeven door middel van twee korte sirene/hoorn tonen. 

 

Tenslotte: 

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, gelden de “Committee Procedures” 

van de R&A Rules Limited. 

 


