Lochemse Golf & Country Club ‘De Graafschap’

Algemeen Wedstrijdreglement
2020

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle golfwedstrijden die worden georganiseerd
op de baan van en door golfvereniging de Lochemse Golf & Country Club ‘De Graafschap’ te
Lochem.
Dit reglement staat gepubliceerd op de website www.lochemsegolfclub.nl.
Per wedstrijd kan een aanvullend specifiek reglement worden opgesteld, dat vooraf expliciet
gecommuniceerd en ter inzage is voor de deelnemers.
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II

Definities

Baan

Zie Wedstrijdbaan.

Clubbestuur

Ook wel aangeduid als ‘bestuur’, zijnde het algemeen bestuur van de
vereniging.

Deelnemer

Een speler die zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven.

Deelnemerscategorie

De spelerscategorie waarvoor de wedstrijd is opengesteld en waartoe een
deelnemer behoort. Een categorie wordt bepaald door leeftijd, geslacht,
handicap en/of afslag-tee/kleur.

(Golf)handicap

Officiële, geldige golfhandicap van de European Golf Association (EGAhandicap), 54.0 of lager, van een speler volgens de regels van de NGF.
Een deelnemer moet een officiële EGA-handicap hebben.

Handicaplimiet

Een door de wedstrijdleiding ingestelde beperking betreffende de EGAhandicap van een deelnemer, waarbij de speler alleen deelnemer kan
worden indien zijn/haar EGA-handicap valt binnen de gestelde beperking.
Er zijn b.v. wedstrijden waarbij alleen met een handicap van 26.4 of lager
kan worden deelgenomen.

Inschrijflijst

Een elektronische (op de ledenwebsite/Telegolf) dan wel papieren
inschrijflijst, waarop een speler zich als deelnemer voor een wedstrijd kan
inschrijven. De inschrijflijst bevat ook een lijst met reservespelers.

Ledenwebsite

Het besloten ledengedeelte van de website van de vereniging
(www.lochemsegolfclub.nl), waarin onder meer zijn opgenomen de
wedstrijdkalender, de wedstrijddetails, de elektronische inschrijffaciliteit
voor wedstrijden en het algemeen wedstrijdreglement.

Lid

Lid van de vereniging, zijnde een gewoon of proef-lid, doch niet een theelid.

Local Rule (Plaatselijke
Regel)

Een vaste of tijdelijke plaatselijke golfregel die is ingesteld door de H&R
en van toepassing is op de baan tijdens de wedstrijd.

R&A-regel

Een golfregel uit de ‘Rules of Golf’ van de Royal and Ancient Golf Club of
St Andrews

Senior

Een speler die op 1 januari van het kalenderjaar 50 jaar of ouder is.

Speler

Een lid of niet-lid dat voldoet aan de deelnemer-vereisten, zoals deze zijn
gespecificeerd in de wedstrijddetails.
Een speler mag geen golfprofessional zijn.

Starttijd

Het tijdstip waarop de deelnemer de wedstrijd moet starten. Dit tijdstip
staat op de startlijst aangegeven.

Startlijst

De lijst waarop de indeling van de deelnemers per starttijd en per hole is
weergegeven voor een wedstrijd. De wedstrijdleiding maakt de indeling
van de wedstrijd en publiceert de indeling middels de startlijst.

Telegolf

Een in het clubhuis van de vereniging geïnstalleerde interactieve
informatiekiosk. Leden kunnen met deze kiosk onder andere informatie
opvragen aangaande hun golfhandicap, Q-kaarten invoeren en zich aanc.q. afmelden voor wedstrijden.

Vereniging

De golfvereniging de Lochemse Golf & Country Club ‘De Graafschap’.
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Wedstrijd

Een door of namens een wedstrijdcommissie op de wedstrijdkalender
geplaatste officiële qualifying - of gezelligheidswedstrijd ten behoeve van
leden van de vereniging. Een wedstrijd wordt gespeeld op de
wedstrijdbaan en kan worden gespeeld over meerdere rondes op dezelfde
dag of gespreid over verschillende dagen. De voor de deelnemers van
belang zijnde wedstrijdgegevens zijn opgenomen in de wedstrijddetails.
Bij een wedstrijd kan een deelnamebeperking worden ingesteld
betreffende deelnemerscategorieën en handicaplimieten.

Wedstrijdbaan

Ook wel aangeduid als ‘baan’: het deel van de baan van de vereniging
waarop de wedstrijd wordt gehouden. Dit kan dus bijvoorbeeld ook
9 holes zijn in het geval van een 9-holes wedstrijd.

Wedstrijdcommissie

Een wedstrijdcommissie van de vereniging, zoals beschreven in het NGFvademecum ‘Wegwijs in Wedstrijden’: iedere zelfstandige commissie van
de vereniging die een wedstrijd organiseert. Zoals bijvoorbeeld de
wedstrijd-, dames-, heren-, heerenavond- en sport- en jeugdcommissie.

Wedstrijddetails

De verzameling van gegevens betreffende de wedstrijd, waarin onder
meer is gespecificeerd: wanneer, het format, voor wie, qualifying of niet,
spelerscategorieën, handicapverrekening, wedstrijdleiders en
inschrijfgelden. Op basis van deze gegevens kunnen spelers bepalen of
ze mogen en willen inschrijven. De wedstrijddetails staan gepubliceerd in
de wedstrijdkalender en/of bij de papieren inschrijflijst.

Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender die door het clubbestuur is vastgesteld. Hierop staan
alle in een kalenderjaar op de baan te houden wedstrijden.

Wedstrijdleiding

De persoon of personen die door of namens een organiserende
wedstrijdcommissie zijn aangewezen om de wedstrijd te leiden. De namen
van de wedstrijdleiders zijn opgenomen in de wedstrijddetails.

Wedstrijdregels

De tijdens de wedstrijd geldende regels, zijnde de elkaar aanvullende
verzameling van regels bestaande uit: de R&A-regels, de Local Rules, het
algemeen wedstrijdreglement van de Lochemse (dit document) en het
eventuele specifieke door de wedstrijdleiding ingestelde en
gecommuniceerde wedstrijdreglement.

1

Wijzigingen in wedstrijden en wedstrijdregels

De organiserende wedstrijdcommissie c.q. de wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor:
a. Wedstrijden te laten vervallen
b. Data en/of starttijden van wedstrijden te veranderen
c. De wedstrijdvorm te veranderen
d. De handicaplimiet en/of deelnemerscategorieën te veranderen
e. Het het minimaal/maximaal aantal deelnemers te verhogen of te verlagen
f.

Richtlijnen voor rondetijden uit te vaardigen

g. Aanvullende specifieke wedstrijdregels uit te vaardigen en te communiceren aan de
deelnemers voorafgaand aan de wedstrijd
h. Uitzonderingen te maken op het reglement zonder dat hierbij de eerlijkheid en het
karakter van de wedstrijd worden aangetast en zonder dat hierbij wedstrijdregels buiten
werking worden gesteld
i.

De wedstrijdindeling, de samenstelling van de flights en de starthole(s) naar eigen inzicht
te maken en hierin op, eigen initiatief op enig moment voorafgaand aan de start van de
wedstrijd, wijzigingen aan te brengen.
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2

Reikwijdte van de wedstrijdregels

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de wedstrijdregels,
Per wedstrijd kunnen de regels enigszins verschillen daar waar het specifieke
wedstrijdregels en/of tijdelijke Local Rules betreft, die tijdens een wedstrijd van kracht zijn.
Specifieke wedstrijdregels zijn voor de betreffende wedstrijd geldende aanvullende
wedstrijdregels, die niet in het algemeen wedstrijdreglement zijn opgenomen. Ze worden
vooraf aan de wedstrijd uitgevaardigd door de organiserende wedstrijdcommissie of
wedstrijdleiding.
Specifiek voor de wedstrijd geldende Local Rules (zoals b.v. het toestaan van ‘plaatsen’)
kunnen alleen voorafgaand aan de wedstrijd worden uitgevaardigd of ingetrokken door de
H&R-commissie.

3

Kennis van de wedstrijdregels

Een deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht de voor de betreffende wedstrijd geldende
wedstrijdregels te kennen.
Een deelnemer kan zich bij regelovertredingen/-geschillen niet beroepen op coulance
wegens onbekendheid met de wedstrijdregels.

4

Inschrijven voor en deelname aan

Door aan een wedstrijd deel te nemen, gaat de speler akkoord met het publiceren van
zijn/haar naam op de elektronische - en papieren wedstrijddocumenten, zoals de inschrijflijst,
startlijst en wedstrijduitslag en daarnaast eventueel een vermelding in de ‘County Herald’.
Een niet-lid kan alleen aan een wedstrijd deelnemen indien dit expliciet in de wedstrijddetails
is aangegeven. Daarbij moet dan ook zijn aangegeven wat de voorwaarden zijn voor het
mogen deelnemen van niet-leden (denk bijvoorbeeld aan handicaplimieten,
deelnemerscategorie en betaling van de geldende greenfee).
Een speler schrijft zich voor deelname aan een wedstrijd in via de elektronische inschrijflijst.
Voor enkele uitzonderlijke wedstrijden wordt gebruik gemaakt van papieren inschrijflijsten, dit
ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Deelnemers hebben geen recht op een papieren
inschrijflijst.
Een speler kan door een ander lid worden ingeschreven, op voorwaarde, dat de
ingeschreven speler daadwerkelijk aan de wedstrijd wil en kan deelnemen.
Inschrijving van een ander lid buiten zijn/haar medeweten/wil om is niet toegestaan. Ingeval
van overtreding kan de voorzitter van de organiserende wedstrijdcommissie, in overleg met
het clubbestuur, passende maatregelen nemen tegen het lid, dat de onterechte inschrijving
heeft gedaan.
Deelname aan een wedstrijd staat open voor alle spelers van de deelnemerscategorieën die
zijn vermeld in de wedstrijddetails.
De elektronische inschrijflijst zal tenminste drie weken voor de wedstrijddatum worden
opengesteld. Uitzondering: indien de organiserende wedstrijdcommissie hiervoor andere
regels heeft uitgevaardigd, dan zijn die regels van kracht.
Bij een inloopwedstrijd hoeft vooraf geen inschrijflijst open te worden gesteld. Indien bij een
inloopwedstrijd vooraf geen inschrijflijst wordt opengesteld, wordt een speler ingeschreven
op het moment dat hij/zij zich voor inschrijving aanmeldt bij de wedstrijdleiding aan de
wedstrijdtafel.
Indien gebruik gemaakt wordt van een papieren inschrijflijst zal deze tenminste drie weken
voor de wedstrijddatum in het clubhuis worden neergelegd.
Inschrijving dient te gebeuren onder duidelijke vermelding van naam, lidcode en handicap.
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Een speler kan bij inschrijving voor een wedstrijd gevraagd worden om aanvullende
informatie. Uitsluitend een volledige en juist ingevulde inschrijving geeft recht op deelname
aan een wedstrijd.
De sluitingsdatum en –tijd van de inschrijvingstermijn voor een wedstrijd staan in de
wedstrijddetails en worden bepaald door het karakter en de organisatievorm van de
wedstrijd.
Indien een speler zich wil inschrijven voor een wedstrijd waarvoor de inschrijving al is
gesloten, kan deze hiervoor contact opnemen met de wedstrijdleiding om zich op te geven
als kandidaat-deelnemer. De wedstrijdleiding kan dan aangeven of er nog een mogelijkheid
is om de speler in te schrijven, en - indien dit het geval is - hoe de verdere afhandeling loopt.
De wedstrijdleiding heeft in dit geval noch een inspannings- noch een resultaatverplichting
jegens de kandidaat-deelnemer. Wel kan de wedstrijdleiding de kandidaat uit welwillendheid
een gunst verlenen. De (on)mogelijkheden en de procedure daartoe worden in onderling
overleg tussen de wedstrijdleiding en de kandidaat afgestemd. De mening van de
wedstrijdleiding is bepalend.
Het maximum aantal deelnemers is vermeld in de wedstrijddetails. Als het maximum aantal
deelnemers, zoals vermeld bij de wedstrijd, is bereikt, kan men zich inschrijven op de
reservelijst. Plaatsing van reservespelers zal gebeuren in volgorde van vermelding op de
reservelijst.
De inschrijflijst kan ook een minimum aantal deelnemers vermelden. Wordt het vermelde
minimum aantal deelnemers niet gehaald dan kan de wedstrijd komen te vervallen; dit ter
beoordeling van de wedstrijdleiding. Indien de wedstrijd op deze wijze als vervallen wordt
aangemerkt, zal dit worden aangegeven in de wedstrijdkalender.
Afmelding van een deelnemer vóóraf aan sluitdatum en –tijd van de inschrijvingstermijn dient
de deelnemer zelf te doen via de elektronische inschrijflijst. Indien een papieren inschrijflijst
wordt gebruikt, kan de deelnemer zich alleen afmelden door zijn/haar naam te vermelden op
de bijgevoegde papieren afmeldingslijst.
Afmelding nadat de sluitingsdatum en -tijd is verstreken kan uitsluitend door zich telefonisch
af te melden bij de wedstrijdleiding met een geldige reden.
Het kan voorkomen, dat een deelnemer door handicapaanpassing na inschrijving niet meer
in aanmerking komt voor deelname aan een qualifying wedstrijd gezien de gespecificeerde
handicapvereisten. In dat geval dient de deelnemer zichzelf direct uit te schrijven via de
elektronische inschrijflijst, de papieren uitschrijflijst of door dit zo spoedig mogelijk door te
geven aan de wedstrijdleiding. Hierdoor kan zijn/haar plaats door een reservespeler worden
ingenomen.

5

Doorgang vinden van een wedstrijd

De wedstrijdleiding kan voorafgaand aan de wedstrijd te allen tijde besluiten om de wedstrijd
af te lassen of uit te stellen. In het gegeven geval zal de wedstrijdleiding zich inspannen dit
zo spoedig mogelijk communiceren aan de ingeschreven deelnemers (en de overige leden
uit hoffelijkheid, in verband met de beschikbaarheid van de baan). De deelnemers kunnen
over het al dan niet (tijdig) communiceren hierover door de wedstrijdleiding geen rechten
ontlenen.
De deelnemer dient zelf na te gaan of een wedstrijd doorgaat, ook op de dag van de
wedstrijd. Publicatie van de meest recente gegevens hierover geschiedt in de
wedstrijdkalender en de e-mail, behalve voor een wedstrijd met een papieren inschrijflijst
want in dat geval zal het worden gepubliceerd op het publicatiebord in het clubhuis.
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6

Inschrijfgeld en aanvullende vergoedingen

Het vaste inschrijfgeld per deelnemer per wedstrijd, wedstrijdsoort en spelerscategorie wordt
jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar door de wedstrijdcommissie in overleg met het
clubbestuur vastgesteld en aan de leden gecommuniceerd.
Eventueel kan voor een wedstrijd een aanvullende vergoeding per persoon of partij gelden
bovenop het vaste inschrijfgeld. Ook kan het voorkomen dat deelname gratis is. Dit wordt
vermeld in de wedstrijddetails.
Aan een wedstrijd kan een door de deelnemer te betalen snack of maaltijd zijn verbonden.
Dit staat vermeld in de wedstrijddetails. De snack-/maaltijdvergoeding moet de deelnemer
gelijktijdig met het inschrijfgeld voldoen bij de wedstrijdleiding aan de wedstrijdtafel.
Een wedstrijd kan zijn opengesteld voor niet-leden. Als dit zo is, dient een deelnemend nietlid de greenfee tegelijk met het inschrijfgeld voor de wedstrijd te voldoen bij de
wedstrijdleiding aan de wedstrijdtafel indien dit nog niet voldaan is op de reguliere wijze voor
greenfeespelers.
Een deelnemer dient alle verschuldigde bedragen volledig, contant en gepast in euro’s te
voldoen bij de wedstrijdleiding aan de wedstrijdtafel.
Vergoeding voor een Handicart dient te worden afgerekend bij de Handicart-beheerinstantie.

7

Meldingstijden en -verplichtingen

De deelnemer dient zich op de wedstrijddag tijdig te melden bij de wedstrijdleiding aan de
wedstrijdtafel. Tijdig wil zeggen: uiterlijk een half uur van tevoren bij een inloopwedstrijd en
uiterlijk drie kwartier voor de starttijd van de deelnemer in alle overige wedstrijden.
De deelnemer dient voorafgaand aan de wedstrijd de verschuldigde bedragen te voldoen, de
scorekaart in ontvangst te nemen, deze te controleren, zich op de hoogte te stellen van de
wedstrijdvorm en zich te vergewissen van de geldende wedstrijdregels.
Indien de deelnemer niet of slechts gedeeltelijk aan de bovenstaande vereisten voldoet of
kan voldoen, kan de wedstrijdleiding dit behandelen als een no-show en de desbetreffende
deelnemer uitsluiten van de wedstrijd. De aldus opengevallen plaats kan de wedstrijdleiding
dan door een reservespeler laten innemen. Of de wedstrijdleiding hiertoe overgaat, is alleen
ter beoordeling door de wedstrijdleiding.
Indien de wedstrijdbaan (bijvoorbeeld als gevolg van bijzondere weersomstandigheden)
tijdelijk gesloten is vóór aanvang van de wedstrijd, dienen de deelnemers zich toch tijdig te
melden bij de wedstrijdleiding aan de wedstrijdtafel op basis van de oorspronkelijk geplande
starttijd.

8

No-show/disqualifying

Als no-show wordt aangemerkt:


Het zonder bericht en zonder geldige reden te laat dan wel in het geheel niet verschijnen
in een wedstrijd waarvoor betrokkene is ingedeeld, ongeacht of deze wedstrijd al dan niet
qualifying is. Slecht weer is geen geldige reden voor afmelding.



Het zich niet tijdig, dat wil zeggen nadat de wedstrijd is ingedeeld, en zonder geldige
reden afmelden als deelnemer aan een wedstrijd.

Als disqualifying wordt aangemerkt:


Het zonder geldige reden uit een wedstrijd treden. Slecht weer, onnodig oponthoud of
een slechte verstandhouding tussen mede-competitors zijn geen geldige redenen om uit
een wedstrijd te treden.

2020 Algemeen Wedstrijdreglement De Lochemse v25maart2020.docx

-4-

Na een no-show/disqualifying neemt de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk, maar bij
voorkeur op de dag van de wedstrijd zelf, contact op met betrokkene(n).
Indien de wedstrijdleiding, na contact met de betrokkene(n), van mening is dat er sprake is
van een no-show/disqualifying, wordt na overleg met de voorzitter van de organiserende
wedstrijdcommissie een direct ingaande schorsing opgelegd van vier weken.
Deze schorsing heeft betrekking op alle door de vereniging in de periode van schorsing
georganiseerde wedstrijden. De schorsing zal schriftelijk en met redenen omkleed door de
organiserende wedstrijdcommissie worden bevestigd. Een kopie hiervan wordt gestuurd aan
de overige commissies van de vereniging.
Bij herhaling van no-show/disqualifying in een kalenderjaar zal de organiserende
wedstrijdcommissie een direct ingaande schorsing voor onbepaalde tijd opleggen en het
clubbestuur verzoeken om een passende maatregel te treffen. Deze maatregel kan
bijvoorbeeld bestaan uit uitsluiting van deelname aan alle door de vereniging georganiseerde
wedstrijden van het nog lopende jaar of het daaropvolgende jaar.
Bij partijwedstrijden kan, indien één van de deelnemers van een partij niet verschijnt, de
gehele partij worden uitgesloten van deelname. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Het inschrijfgeld blijft echter wel verschuldigd. De no-show/disqualifying geldt in dit geval
alleen voor de niet opgedaagde deelnemer.

9

Wedstrijd-tees en tee-kleur

Op iedere hole zijn tees van een bepaalde kleur, de zogenaamde tee-kleur.
Per wedstrijd zal duidelijk vooraf worden aangegeven vanaf welke tee-kleur(en) wordt
gespeeld per deelnemerscategorie. Deze tees worden de wedstrijd-tees genoemd. Een
deelnemer moet spelen vanaf de gepubliceerde wedstrijd-tee voor zijn/haar categorie en
mag zelf geen afwijkende keuze maken om van een andere tee-kleur te spelen, tenzij het
wedstrijdformat dit toestaat en het expliciet in de wedstrijdtoelichting voor de deelnemers is
beschreven.

10 Scorekaart
Bij iedere wedstrijd treedt een in dezelfde flight spelende mede-competitor op als marker,
tenzij de wedstrijdregels anders aangeven.
Deelnemer en marker moeten hun scorekaarten vóór de wedstrijd uitwisselen. Binnen vijftien
minuten na het uitspelen van de laatste hole moet de scorekaart volledig ingevuld en op
correcte wijze ondertekend bij de wedstrijdleiding zijn ingeleverd.
Onder inlevering van de scorekaart wordt tevens verstaan het door de deelnemer zelf
invoeren van de scores in Telegolf indien dit van toepassing is op de wedstrijd.
Een scorekaart is ingeleverd wanneer deze is achtergelaten op de wedstrijdtafel en de speler
daarbij niet aanwezig is of daarvan is weggelopen, zonder hierover een voorbehoud te
maken aan de wedstrijdleiding met een geldige reden. Of een reden geldig is, is ter
beoordeling van alleen de wedstrijdleiding.
Onder golfregel 1.2 ‘Normen voor spelersgedrag’ geldt dat indien een deelnemer zijn/haar
scores vooraf aan het inleveren van de scorekaart niet in het elektronisch
wedstrijdadministratiesysteem invoert, de deelnemer hiervoor 1 strafslag kan krijgen. Dit
alleen ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

11 Onnodig oponthoud en vlot speeltempo
Wedstrijden op de Lochemse worden gespeeld volgens de uitgangspunten van Ready Golf.
Spelers moeten op de hoogte zijn van deze uitgangspunten en deze in praktijk brengen.
Uitzondering op toepassen van Ready Golf: geldt niet voor het matchplay format.
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Wanneer een speler bij een stableford-wedstrijd op een bepaalde hole geen punten meer
kan behalen, moet de speler de bal opnemen om de doorstroming in de baan te bevorderen.
Onder onnodig oponthoud wordt verstaan een verwijtbare achterstand ten opzichte van een
groep die vóór u speelt of een van tevoren uitgevaardigd tijddoorloopschema.
Doorlaten:
Slecht spel (veel zoeken, doch per geval niet te lang) wordt niet gezien als onnodig
oponthoud. Indien de groep achter u steeds moet wachten en voor u de hole vrij is terwijl u
moet zoeken, dan heeft u de plicht de wachtende groep door te laten. De wachtende groep
heeft overigens geen recht om doorgelaten te worden.

12 Het stoppen/onderbreken van een wedstrijd
Het spel kan door de wedstrijdleiding worden stopgezet of onderbroken in verband met een
gevaarlijke situatie in de baan, invallende duisternis of volgens de wedstrijdregels. In dat
geval mogen deelnemers die zich tussen het spelen van twee holes bevinden het spel niet
hervatten voordat de wedstrijdleiding hiertoe expliciet opdracht heeft gegeven.
Deelnemers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onderbreken zoals
voorgeschreven en mogen het spel pas hervatten nadat de wedstrijdleiding hiertoe expliciet
opdracht heeft gegeven.
De signalen van de wedstrijdleiding voor het stopzetten, onderbreken en hervatten van de
wedstrijd zijn:


Het stopzetten van het spel bij een gevaarlijke situatie:
Een aanhoudende toon van een sirene. Het spel dient onmiddellijk te worden stopgezet
volgens de regels. Spelers die bezig zijn een hole te spelen, mogen deze niet eerst
uitspelen.



Het onderbreken van het spel:
Herhalend patroon van drie opeenvolgende tonen van een sirene. Spelers die bezig zijn
een hole te spelen, kunnen besluiten de hole eerst zonder oponthoud volgens de regels
uit te spelen en moeten vervolgens stoppen.



Het hervatten van het spel:
Herhalend patroon van twee opeenvolgende tonen van een sirene.

13 Gedrag
De deelnemer moet op de hoogte zijn van het baanreglement en de daarin opgenomen
gedragsregels. De deelnemers moet deze gedragsregels strikt opvolgen. Indien de
deelnemer gedragsregels meer dan eens overtreedt kan de wedstrijdleiding hem/haar
diskwalificeren. Dit is alleen ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
Onder golfregel 1.2 ‘Normen voor spelersgedrag’ geldt het volgende:
Indien een deelnemer de golfregels niet juist toepast en hierbij hulp van medespelers of
wedstrijdleiding niet accepteert en/of hierop boos of op andere wijze negatief emotioneel
reageert, wordt hiervoor in principe gediskwalificeerd, omdat dit tegen de ‘geest van het
golfspel’ ingaat.
Indien een speler herhaaldelijk de zorg voor de baan niet serieus neemt of expres schade
aan de baan aanbrengt, de baan setup wijzigt, vast obstakels probeert weg te nemen, krijgt
hiervoor eerst een waarschuwing. Daarna krijgt de deelnemer per overtreding een strafslag.
Alleen ter beoordeling van de wedstrijdleiding kan de speler ook gediskwalificeerd worden.
Een speler die niet respectvol optreedt naar medespelers, greenkeepers, marshals,
wedstrijdleiding en/of publiek door onredelijk gedrag, offensief taalgebruik, ruzie zoeken,
treiteren, bewust geluiden te maken tijdens een slag van een ander, niet opvolgen van
geldige instructies, gevaarlijk gedrag, vals spel, etc. wordt zonder pardon gediskwalificeerd.
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14 Hulpmiddelen
Een deelnemer kan tijdens de wedstrijd een apparaat gebruikt, zoals b.v. een smartphone
om de score bij te houden of de golfregels te raadplegen. Dit apparaat kan ontworpen zijn of
voorzieningen hebben om gegeven te kunnen bepalen die zijn/haar spel zouden kunnen
beïnvloeden, zoals b.v. hellingshoek, windsnelheid, temperatuur. Het raadplegen van
dergelijke gegevens is verboden.
De deelnemer mag dan de functionaliteit van het apparaat om deze verboden gegevens te
raadplegen niet gebruiken. Doet de deelnemer dit toch, ongeacht of de deelnemer gebruik
maakt van de hiermee verkregen gegevens, dan overtreedt hij/zij Regel 4.3.
Een door een deelnemer tijdens de wedstrijd meegenomen apparaat of hulpmiddel, b.v. een
mobiele telefoon, mag geen geluid voortbrengen dat andere deelnemers kan storen in hun
spel. Bij herhaalde overtreding kan de deelnemer hiervoor worden gediskwalificeerd. Dit is
alleen ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

15 Vaststellen van de uitslag en prijsuitreiking
Na afloop van de wedstrijd zal de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk de wedstrijduitslag
vaststellen en overgaan tot de prijsuitreiking. Er wordt gestreefd naar een prijsuitreiking
binnen een half uur nadat alle scorekaarten door de deelnemers zijn ingeleverd bij de
wedstrijdleiding.
Indien een deelnemer niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, vervalt het recht op de eventueel
gewonnen prijs. De prijs zal dan normaal gesproken niet worden uitgereikt en dus ook niet
naar de eerstvolgende deelnemer op de uitslaglijst gaan. De wedstrijdleiding kan hiervan
afwijken door dit in de wedstrijddetails en/of specifieke wedstrijdregels aan te gegeven.
Uitzondering: het bovenstaande geldt niet voor een prijs gewonnen over een
meerrondenwedstrijd. In dit geval wordt de prijs in de regel wel toegekend indien de
prijswinnaar niet aanwezig is. Deze prijswinnaar kan de prijs dan op een later moment
ophalen op een door de wedstrijdleiding aan te geven plaats en tijd.
De einduitslag van een wedstrijd wordt niet aangepast door het niet aanwezig zijn van
deelnemers bij een prijsuitreiking.

16 Winnaar bij gelijke score in strokeplay/stableford
Om de winnaar te bepalen bij gelijke score in een wedstrijd maakt het niet uit of er sprake is
van een wedstrijd met start van dezelfde hole en tee, of met een start op meerdere holes
en/of tees tegelijk, zoals b.v. bij een shotgun-wedstrijd.
Tenzij de wedstrijdleiding vooraf een afwijkende methode aan de deelnemers heeft
gecommuniceerd, geldt de onderstaande methode voor het bepalen van de winnaar bij
gelijke stand. Bij een gelijk eindresultaat wordt de ‘count-down’ methode toegepast. Dit
betekent, dat de beste score over respectievelijk de laatste 9-6-3-1 holes bepaalt wie de
winnaar is. In een shotgun-wedstrijd zijn de laatste 9 holes altijd de holes 10 tot en met 18
van de baan bij een wedstrijd over alle 18 holes, ongeacht op welke hole de deelnemer is
gestart. Bij een wedstrijd over 9 holes bepaalt de wedstrijdleiding vooraf hoe de count-down
methode wordt toegepast.
Indien er dan nog een gelijke stand is, treedt de volgende methode in werking:
Bij een stableford-wedstrijd
Het aantal holes met gelijke score wordt vergeleken (streep, 0,1,2, etc. punten), waarbij het
minste aantal strepen, dan de minste aantal 1-punt holes, etc. de winnaar bepaalt.
Bij een strokeplay-wedstrijd
Het aantal eagles, birdies, pars, etc. wordt vergeleken: het grootste aantal eagles, dan
birdies, etc. bepaalt de winnaar. Indien bovenstaande methodes niet leiden tot het aanwijzen
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van een winnaar, beslist de wedstrijdleiding over de te hanteren, aanvullende methode om
de winnaar te bepalen. Deze aanvullende methode kan alleen worden vastgesteld door de
wedstrijdleiding; de deelnemers of derden hebben hierin geen stem. Hierover kan niet
worden gecorrespondeerd.
Bovenstaande regeling geldt niet voor een meerrondenwedstrijd, zoals bijvoorbeeld het
Strokeplay Clubkampioenschap. Een play-off met sudden-death brengt dan de beslissing. In
geval van een play-off wordt deze gespeeld over een vastgestelde verkorte ronde van 2
holes bestaande uit achtereenvolgens holes 1 en 18 en dit te herhalen zolang nodig dit nodig
om tot een winnaar te komen.

17 Winnaar bij gelijke score in matchplay
Indien bij matchplay na 18 holes de stand gelijk is en gelijkspel volgens het
wedstrijdreglement niet is toegestaan, wordt de wedstrijdronde voortgezet met een suddendeath play-off, startend op hole 1, daarna hole 2, etc., net zolang tot een deelnemer of partij
een hole wint.

18 Neary en Longest Drive
De wedstrijdleiding bepaalt voorafgaand aan de start van de door haar georganiseerde
wedstrijd of er speciale prijzen worden toegekend voor de zogenaamde Neary, Longest
Drive en/of andere, hier niet genoemde, speciale prijzen.
Hierbij gelden de volgend regels:
Neary




De wedstrijdleiding verbindt de Neary aan een par-3 hole
De winnaar heeft de bal met de eerste slag vanaf de tee van de Neary-hole het
dichtst bij de rand van de hole geslagen
Waarbij de Neary op de green dient te liggen, of in de hole in het geval van een holein-one

Aan een wedstrijd met meer dan 1 spelerscategorie kan voor verschillende categorieën een
eigen Neary worden verbonden, b.v. verschillende Neary’s voor dames en heren, en/of voor
verschillende handicapcategorieën. Deze kunnen in een gegeven geval aan verschillende
par-3 holes worden verbonden. Dit wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding en die
informeert hierover de wedstrijddeelnemers.
De wedstrijdleiding kan ervoor kiezen de regel dat de Neary op de green moet liggen
voorafgaand aan bepaalde wedstrijden buiten werking te stellen. Deze optie is met name
gericht op Neary’s die alleen voor hoge handicappers zijn bedoeld (handicapcategorie 4 en
5). Indien de wedstrijdleiding van deze optie gebruikmaakt, geldt de aanvullende regel dat de
Neary niet in een hindernis mag liggen.
Longest Drive




De wedstrijdleiding verbindt de Longest Drive aan een par-4 of -5 hole
De winnaar heeft de bal met de eerste slag vanaf de tee van de Longest Drive-hole,
in rechte lijn tussen de tee-markers en de bal, het verst verwijderd van de teemarkers geslagen (dit hoeft dus niet het dichtst bij de green of vlag te zijn)
De Longest Drive moet tot rust zijn gekomen op de fairway, foregreen of de green
van de Longest Drive-hole

Aan een wedstrijd met meer dan 1 spelerscategorie kan voor verschillende categorieën een
eigen Longest Drive worden verbonden, b.v. verschillende Longest Drives voor dames en
heren, en/of voor verschillende handicapcategorieën. Deze kunnen in een gegeven geval
aan verschillende holes worden verbonden. Dit wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding
en die informeert hierover de wedstrijddeelnemers.
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Andere speciale prijzen
De wedstrijdleiding definieert in het gegeven geval zelf de speciale prijzen en die
communiceert hierover voorafgaand aan de wedstrijd aan de deelnemers.

19 Een holescore van Eagle of beter
Een wedstrijddeelnemer scoort op een wedstrijdhole een Eagle indien de score op de
betreffende hole 2 onder par is. Een score ‘Eagle of beter’ is dus 2 onder par of beter.
Dit betekent b.v. dat een hole-in-one op een par-3 een Eagle is.
Indien een wedstrijddeelnemer van een qualifying wedstrijd op een wedstrijdhole een score
heeft van Eagle of beter, ontvangt deze van de wedstrijdleiding voor iedere gescoorde Eagle
of beter een zgn. Silver Eagle. De wedstrijdleiding reikt deze uit namens het bestuur als blijk
van waardering voor de geleverde prestatie.Deelnemers hebben geen recht op het
ontvangen van een Silver Eagle indien zij een Eagle of beter scoren, aangezien deze
regeling een gunst is van het bestuur. Het bestuur kan deze gunst op ieder moment
intrekken.

20 Handicarts
Een deelnemer mag een Handicart uitsluitend gebruiken indien hij/zij een door de Stichting
Handicart uitgegeven geldige, tijdelijke of permanente, gebruikerskaart bezit en daarnaast de
daarvoor geldende regels in acht worden genomen.De wedstrijdleiding heeft het recht de
betreffende deelnemer diens gebruikerskaart te laten tonen en de deelnemer zich
desgewenst ook te laten identificeren.
De gebruiker van een Handicart dient de Handicart zelf te reserveren bij de Handicartbeheerinstantie (normaal gesproken de golfshop). De gebruiker moet de Handicart daar zelf
ook voor de start ophalen en betalen. De wedstrijdleiding heeft hiervoor geen
verantwoordelijkheid.
Indien het aantal deelnemers dat van een Handicart gebruik wenst te maken het aantal
beschikbare Handicarts overschrijdt, vindt overleg plaats tussen de Handicartbeheerinstantie en de wedstrijdleiding en kan de wedstrijdleiding deelnemers in Handicarts
groeperen (twee deelnemers per Handicart). Indien er vervolgens nog steeds te weinig
Handicarts beschikbaar blijken te zijn, kan de wedstrijdleiding de spelers zonder beschikbare
Handicart voor de wedstrijd uitschrijven en bovenaan de reservelijst plaatsen in volgorde van
inschrijfdatum en –tijd en in overleg met de betreffende deelnemers. De bovenaan staande
deelnemer van de reservelijst zonder benodigd Handicart-gebruik kan dan de opengevallen
plek innemen.
Uitzondering: indien een deelnemer, om een vlot speeltempo aan te houden, van de
gelegenheid gebruik maakt om door een gebruiker van een handicart terug te worden
gebracht naar de plek waar hij/zij de vorige slag heeft gedaan en na de slag aldaar ook weer
met de handicart wordt gebracht naar de plek waar de bal terecht is gekomen, dan is dit
toegestaan.
De wedstrijdleiding bepaalt de indeling van de wedstrijd en hieronder valt de indeling van de
deelnemers die gebruik maakt van een handicart. De deelnemers met een handicart kunnen
aan het gebruik van de handicart geen rechten ontlenen om samen te worden ingedeeld met
andere deelnemers met een handicart, of aan andere voorrechten voor de indeling van de
wedstrijd.
Bij een clubkampioenschap in het format van een meerrondenwedstrijd is het niet
toegestaan om gebruik te maken van een Handicart.
Uitzondering: indien een clubkampioenschap alleen wordt georganiseerd voor senioren, is
het gebruik van Handicarts conform de voornoemde bepalingen wel toegestaan.
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21 Caddies
Gebruik maken van caddies tijdens een wedstrijd is niet toegestaan.
Uitzondering: het laatste weekend van een Matchplay Clubkampioenschap en de finaleronde
van een Strokeplay Clubkampioenschap.

22 Toeschouwers
Bij een qualifying wedstrijd is het voor derden (met uitzondering van de wedstrijdleiding,
baanmarshalls in functie en greenkeepers) niet toegestaan zich in de baan te begeven. Dit
geldt ook voor een clubkampioenschap met uitzondering van de finalewedstrijden van het
Matchplay Clubkampioenschap en de Matchplay During the Season.
Belangstellenden mogen zich bevinden in de buurt van de afslagplaatsen van holes 1 en 10,
waarbij in acht moet worden genomen dat men de deelnemers niet hindert.
Toeschouwers die zich hier niet aan houden, zullen door de wedstrijdleiding worden verzocht
de baan te verlaten. Bij herhaling kan de voorzitter van de organiserende wedstrijdcommissie
in overleg met het clubbestuur hiervoor sancties aan de betreffende toeschouwers opleggen
indien deze toeschouwers leden zijn.

23 Baanrecords
Een score van een deelnemer komt alleen voor erkenning als baanrecord in aanmerking
indien deze is gemaakt tijdens een individuele qualifying strokeplaywedstrijd, gespeeld vanaf
de blauwe tees door dames en de witte tees door heren.
Er mag tijdens deze wedstrijd geen Local Rule zijn ingesteld voor ‘plaatsen’ (preferred lies)
of ‘terugplaatsen’ (clean and replace).

24 Geschillen
De wedstrijdleiding beslist in geschillen inzake een door haar geleide wedstrijd. Zo nodig, en
alleen ter beoordeling door de wedstrijdleiding, zal bij geschillen over toepassing van de
wedstrijdregels het advies van een lid van de Handicap en Regelcommissie of een voor de
wedstrijd aangewezen referee worden ingewonnen.
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