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Wedstrijdreglement  

Waterlandse Golfclub 

2017 
 
 
 

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor alle door de 

wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden 

 

1. Wedstrijdcommissie 

De Wedstrijdcommissie (Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van-

de wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtre-

dingen van de Golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door 

deelnemers aan alle door de commissie georganiseerde qualifying wedstrijden  

 

2. Amateurgolfers 

Deelnemers aan wedstrijden moeten amateurgolfers zijn zoals gedefinieerd in de 

Amateurstatus Regels van de R&A Rules Limited (R&A), tenzij anders vermeld op 

de wedstrijdkalender. 

 

 

3. Handicap 

Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van 

een EGA Handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. Toelich-

ting: indien voor deelname aan een bepaalde wedstrijd handicapeisen worden 

gesteld, dan moet aan deze eis zijn voldaan bij het sluiten van de inschrijvings-

termijn. 

 

Inschrijving 

Inschrijving geldt voor de gehele wedstrijd (ook bij meerdaagse wedstrijden).  

Inschrijving kan alleen geschieden via het ledenlogin gedeelte van de Website 

van de golfclub. Een deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de inschrijving 

voor de wedstrijd met de juiste Handicap gebeurt. De deelnemer moet zelf de 

bevestiging van de inschrijving nagaan op deze site, op de deelnemerslijst. 

 

De handicap geldt op het moment van inschrijven. Indien een speler zich in-

schrijft voor een wedstrijd met een handicap waarvan hij op het moment van in-

schrijving wist of behoorde te weten dat die handicap te laag is, kan deze uit de 

wedstrijd worden geplaatst.  

 

4. Kosten 

De kosten voor de openwedstrijden zijn €3,- zowel voor leden als voor introdu-

cees en dienen betaald te worden bij aanmelding bij de wedstrijdtafel op de dag 
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van de wedstrijd. Clubkampioenschappen en alle andere voor leden georgani-

seerde wedstrijden zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. (m.u.v. DOC en DAC)  

 

5. Deelname 

Het minimaal aantal deelnemers aan wedstrijden is 12 voor zowel heren als da-

mes, maar de Commissie kan hiervan afwijken. 

 

Er wordt een reservelijst bijgehouden op datum van inschrijving. Wanneer er ie-

mand voor de start van de wedstrijd afzegt/ uitvalt zal de eerste van de reserve-

lijst worden gevraagd om mee te doen.  

 

6. Senioren 

Voor deelname aan seniorenwedstrijden moeten dames en heren minimaal één 

dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.  

 

7. Indeling/Startlijst 

De indeling wordt 6 dag(en) voor de wedstrijd op de site bekend gemaakt en alle 

deelnemers ontvangen een email met de startlijst. Afwijkingen zijn mogelijk, af-

hankelijk van het type wedstrijd. 

 

8. Afzeggen voor een wedstrijd 

Een deelnemer moet zo spoedig mogelijk nadat bekend is dat hij niet mee kan 

doen aan de wedstrijd afzeggen bij de wedstrijdleiding die op de site vermeld is. 

Indien dit gebeurt voordat de startlijst gemaakt is, kan de speler zichzelf verwij-

deren van de lijst met ingeschrevenen op de site. Indien de startlijst gemaakt is 

moet de speler telefonisch afzeggen bij de wedstrijdleiding.  

 

Een afzegging gedaan minder dan 8 uur voor aanvang van de wedstrijd, zonder 

geldige reden, geldt als te late afzegging. Bij een te late afzegging wordt aan de 

speler in beginsel de sanctie opgelegd als omschreven in artikel 25. 

 

Een deelnemer die in geval van overmacht minder dan 24 uur voor aanvang van 

de wedstrijd wil afzeggen, kan dat uitsluitend telefonisch doen via de wedstrijd-

leiding.  

 

9. No-show 

Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet ver-

schijnen aan de start, of een te late afmelding.  
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10. Meldingstijd 

Een deelnemer behoort zich ten minste 30 minuten voor zijn starttijd bij de 

Commissie te melden en zijn inschrijfgeld te voldoen. Deelnemers dienen uiter-

lijk 5 minuten voor hun starttijd aanwezig te zijn op de afslagplaats 

 

11. Scorekaart 

Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart voor 

de wedstrijd.  

 

12. Afslagplaats 

de wedstrijden worden gespeeld van de tees zoals per wedstrijd vooraf bepaald 

door de wedstrijdleiding. 

 

13. Spelregels 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld 

door de R&A en de Plaatselijke Regels zoals vastgesteld door de Commissie. 

 

14. Vervoer/Buggy’s 

Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige 

vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie. Bij clubkampioen-

schappen mogen nooit buggy’s gebruikt worden. Zie pagina 162 (142) van het 

regelboekje voor de straf voor overtreding van deze bepaling. Personen met een 

Handicart bewijs mogen een Handicart gebruiken.  

 

15. Caddies 

Caddies zijn alleen toegestaan voor die wedstrijden waarbij de wedstrijdleiding 

dit vooraf bepaald heeft. 

 

 

16. Gehalveerde matches en ties 

Voor gehalveerde matches en ties wordt de volgende procedure gevolgd: 

bij matchplay: er volgt een verlenging die start op de hole waarop er gestart is, 

net zolang totdat er een winnaar is. 

bij strokeplay en stableford wordt het matching cards systeem (score van de 

laatste 9-6-3-1) gevolgd, waarbij hole 10-18 altijd de laatste 9 zijn, ongeacht 

op welke hole gestart is.  

Bij strokeplay kampioenschappen wijst de wedstrijdleiding de extra te spelen 

holes aan. 

 

17. Onderbreken van het spel 

Bij onweer dient de wedstrijd gestaakt te worden. Aangezien de baan niet over 

een toeter of ander alarm systeem beschikt zal de wedstrijdcommissie rondrij-
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den en dit aangeven, maar spelers kunnen zelf eerder beslissen dat de situatie 

gevaarlijk is.  

 

18. Hoffelijkheid 

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de 

Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegen-

stander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette 

zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige 

overtreding van de etiquette zal de Commissie de speler diskwalificeren volgens 

Regel 33-7.  

 

19. Elektronische apparaten. 

Tijdens de wedstrijd mogen deelnemers gebruik maken van apparatuur waarmee 

afstanden gemeten kunnen worden. Apparaten waarmee andere functies geme-

ten kunnen worden, zoals hoogteverschillen en windsnelheden zijn niet toege-

staan. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie.  

 

20. Langzaam spel 

De Commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij die oponthoud 

veroorzaakt tijdens een wedstrijd, op te treden (zie regel 6-7). Onder oponthoud 

wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar 

volgende partijen. 

Wanneer men bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet men de bal 

opnemen om de doorstroming in de baan te bevorderen. 

 

21. Inleveren van de scorekaart 

De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 10 minuten na het be-

eindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren samen met 

zijn marker en de ondertekende kaart in te leveren bij de Commissie. Indien de 

speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd.  

 

22. Bevoegdheid wedstrijdleiding 

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvol-

doende voorziet. 

 

23. Beroep 

Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een deelnemer voor 

meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de deelnemer beroep open bij de 

het bestuur van de Vereniging. 
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24. Op te leggen straffen 

 

Te late afzegging, no-show en inschrijving met een verkeerde exact handicap 

Een mondelinge waarschuwing wordt opgelegd bij een eerste te late afzegging of 

no-show. Deze wordt alleen ingetrokken als kan worden aangetoond dat de spe-

ler niet tijdig kon afzeggen; 

 

Spelers kunnen worden uitgesloten van deelname voor éen of meer wedstrijden 

bij: 

-herhaling te late afzegging; 

-opzettelijk inschrijven met een verkeerde handicap; 

-herhaaldelijke no-show. 

 

 

Gedragsregels 

Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het Wedstrijdreglement, van toepassing 

voor alle wedstrijden van golfclub Waterland Deze regels gelden gedurende de 

gehele wedstrijd zowel op de golfbaan als daarbuiten. 

 

Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende een clubwedstrijd onder 

alle omstandigheden hoffelijke en sportief  te gedragen. Indien de speelr zicht niet 

op zodanige wizje gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. 

 

Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde tijdens een 

clubwedstrijd kan bestaan uit, docht is niet beprekt tot de navolgende situaties: 

- iedere handeling van een speler, waarbij hij bewust het risico neemt de baan te 

beschadigen  (behalve bij het doen van een slag naar de bal in spel) 

- onwelvoegelijk taalgebruik, gooien met clubs of  ballen en (emotionele) 

stemverheffingen; 

- gebrek aan respect voor clubofficials, baanpersoneel, medespelers en/of  

toeschouwers; 

- opzettelijke overtreding van de Golfregels 

- het achterhouden van enige doorslaggevende infomatie over een overtreding van 

de Golfregels; 

- het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van 

de wedstrijd zonder een clubofficial hiervan in kennis te stellen of om redenen die 

voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn;; 

 

Een overtreding van de gedragsregels buiten en op de baan tijdens een 

clubwedstrijd kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties: 

- iedere vorm van vernieling van zaken van de baan of club 

- iedere vorm van diefstal gedurende een clubwedstrijd; 
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- iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens clubofficials, baanpersoneel, 

medespelers of toeschouwers 

 

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, kan de wedstrijdcommissie 

na overleg met het bestuur aan de spelers één of meer van de volgende sancties 

opleggen: 

- uitsluiting van de speler voor de wedstrijd waar de overtreding plaats vindt; de 

speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken; 

- uitsluiting van de speler voor één of meer wedstrijden of gedurende een bepaalde 

periode. 

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk, de beslissing zal dan ook niet 

lichtvaardig genomen worden. 

 

 

 

Let op: de bevoegdheid tot strafoplegging van de Commissie moet wel in de 

statuten zijn vastgelegd.  CHECKEN  

 

 

 

 


