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     Wedstrijdreglement 
 

1. De beschreven regels tellen zowel voor de toernooien als wel voor de wedstrijden, 
welke door de activiteitencommissie worden georganiseerd. 
 

2. Naast de wedstrijdreglementen zijn ook de lokale regels altijd van kracht. 
In afwijking van dit wedstrijdreglement kan de A-C andere regels hanteren 
 

3. Voor aanvang van elk evenement wordt er, samen met de startlijst, een aanvullend 
reglement van dat toernooi aan de deelnemers gezonden, met hierop nog enkele 
specifieke zaken aangaande dit evenement. 
 

4. De commissie zal tijdig (± 4 weken ) voor aanvang van een evenement dit openstellen in 
Golf Genius, en dit middels een mail aan alle leden bekend stellen. 
 

5. Tijdens elk toernooi wordt er een wedstrijdleiding bekend gemaakt, en deze beslist over 
zaken welke een twistpunt zijn. Deze beslissing is bindend, maar kan nooit ingaan tegen 
geldende NGF regels of het wedstrijdreglement. 
 

6. Tijdens alle toernooien op de grote baan spelen dames van rood en heren van geel; 
mocht dit wijzigen, wordt dit vooraf door de organisatie bekend gemaakt. 
De toernooien op de P&P-baan start iedereen op geel, waarbij de playing handicap van 
dames als wel - heren wordt gebruikt. 
Uitzondering hierop is de avondwedstrijd (oranje). 
Tijdens de competitie mag men zelf bepalen, welke afslagkleur wordt gekozen, met 
uitzondering van de 9 holes Zomertoer; deze slaan altijd af vanaf ROOD en spelen  
hole 1 t/m 9. 
 

7. Elke deelnemer dient minimaal 20 minuten voor zijn/haar starttijd het inschrijfgeld te 
hebben voldaan, en 10 minuten voor de aangegeven starttijd op de betreffende hole 
aanwezig te zijn. 
 

8. Als er bij een toernooi een maximale handicap wordt aangegeven, worden alle 
deelnemers met een hogere handicap hierop ingedeeld. Alle deelnemers aan onze 
wedstrijden dienen minimaal handicap 54 te hebben. 
 

9. Voor de toekenning van een playing handicap zijn er 3 verschillende tabellen: 
a.  Grote baan. 
b.  Par-3 baan. 
c.  Combinatie baan (9 holes grote baan en 9 holes Par-3 baan). 

 
10. Kosten voor deelname aan een toernooi zijn € 3,= p.p. 

Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit in de aanmeldingsmail bekend gemaakt. 
 

11. Opgave van deelname aan een toernooi kan tot aan de tijd, welke in de aanmeldingsmail 
is aangegeven. 
Aanmelding na deze tijd zal de commissie pogen in te plannen, maar zij kan niets 
garanderen. 
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12. Regels voor deelname aan de clubcompetitie en de daaruit voortkomende 

kampioenschappen: 
a. Alle scorecards zijn qualifying, mits de baan aan alle eisen voldoet. 
b. Speelt men meer dan 2 scorekaarten in een maand, dan tellen de 2 beste kaarten. 

 
13. Bij het Stableford-toernooi op de grote baan zal een evenredige verdeling van de 

handicaps binnen de flight’s plaatsvinden. 
Bij het CK Strokeplay zal de startlijst zodanig samengesteld worden, dat de laagste 
handicappers als eerste starten en de dames en heren apart per flight worden ingedeeld. 
Bij het CK Matchplay zal de indeling zodanig zijn, dat altijd de laagste handicap tegen de 
hoogste handicap speelt. 
 

14. Definitie hoogste - en laagste handicap: 
Als binnen de vereniging sprake is van hoogste/laagste handicap, wordt daarmee 
bedoeld, dat de laagste handicap die speler is, wiens getal het dichtst bij 0 (nul) staat. 
 

15. Baanprijzen 
Als er door de commissie baanprijzen worden uitgezet, gelden de volgende regels: 

a. Bij een “Nearest to the Pin” dient de bal met de eerste slag op de green te liggen, 
en diegene, die aan het einde van de wedstrijd het dichts bij de vlag ligt, is de 
winnaar.  

b. Bij een ”Second Nearest to the Pin” dient de bal met de tweede slag op de green 
te liggen en diegene, die aan het einde van de wedstrijd het dichts bij de vlag ligt, 
is de winnaar.  

c. Bij een “Longest drive” is diegene winnaar, die zijn/haar bal met de eerste slag 
het verst weg slaat op de fairway van die hole. 

d. Bij een “Nearest tot he Rope” is diegene winnaar, die zijn/haar bal het dichtst bij 
het touw heeft liggen met de eerste afslag van die hole. 

               Er is altijd een dames- en een herencompetitie. 
 

16. Prijsuitreikingen vinden altijd plaats ± 30 minuten na binnenkomst van de laatste flight. 
Prijzen van winnaars, die niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, vervallen terug in de 
kas, met uitzondering van de kampioensprijzen, welke op het afsluittoernooi worden 
uitgereikt, en de eindprijzen van de zomertoer. 
Deze prijzen worden dan op een later tijdstip aan de winnaars uitgereikt. 
Mocht er een gelijke stand zijn in een uitslag, is de PHc doorslaggevend: de laagste 
handicap  (beste speler) wint. Indien anders, wordt dit in de wedstrijd uitnodiging  
aangegeven. 
 

17. Tijdens de clubwedstrijden zal de wedstrijdleiding tevens de arbitragecommissie-
functie vervullen, en bij geschillen een bindende beslissing nemen. 
De wedstrijdleiding kan/mag altijd de club-referee raadplegen. 
De uitslag van een wedstrijd is definitief en onherroepelijk, zodra de prijsuitreiking heeft 
plaatsgevonden. 

 
18. Clubwedstrijden, georganiseerd door de vereniging, zijn alleen toegankelijk voor leden. 

Daar, waar introducés zijn toegestaan, wordt dit per activiteit bij de uitnodiging bekend 
gemaakt. 
De jaarlijkse Zomertoer 18- en 9 holes-competitie is te allen tijde een open wedstrijd en 
dus ook toegankelijk voor gasten (green fee te regelen via de receptie). 
 
 

19. In alle zaken, waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  


