
Wedstrijdreglement 
 
ALGEMEEN 
Artikel 1 
1. Het wedstrijdreglement wordt opgesteld door de wedstrijdcommissie en vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. 
2. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de wedstrijdcommissie 

georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld door een ieder die aan deze wedstrijden deelneemt. 
3. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient 

Golfclub of St. Andrews en de local rules, zoals van kracht op golfbaan Hitland. Alle wedstrijden gaan over 18 
holes, tenzij anders aangegeven. 

4. Deelname aan wedstrijden staat in beginsel open voor leden met een NGF-clubhandicap of een EGA-handicap.  
Indien wedstrijden ook toegankelijk zijn voor leden zonder handicap, zal dit in het wedstrijdprogramma en op de 
inschrijflijst worden vermeld. 

5. De wedstrijdcommissie bepaalt voor iedere wedstrijd voor wie deelname is opengesteld. Dit wordt op het 
wedstrijdprogramma en de inschrijflijst aangegeven. Op de inschrijflijst wordt voorts aangegeven de hoogte van 
het inschrijfgeld, het aantal deelnemers en flights en het aanvangstijdstip van de wedstrijd. 

6. Een wedstrijd kan worden gecombineerd met een ander evenement binnen de vereniging, zoals een gezamenlijke 
maaltijd in het golfbaan restaurant. Zulks is op de inschrijflijst dan aangegeven. Zo'n evenement vormt in 
voorkomend geval een integraal onderdeel van de wedstrijd. 

7. De wedstrijdcommissie is bevoegd tot het voor toelating tot een wedstrijd instellen van handicapcategorieën. 
8. De wedstrijdcommissie stelt voor iedere wedstrijd een dienstdoende wedstrijdleiding in, welke met betrekking tot 

die wedstrijd namens de wedstrijdcommissie optreedt. 
9. De amateurstatusregels, zoals vastgesteld door de R&A, zijn van kracht. 
10. De speler dient zich te onthouden van iedere emotionele uiting die door de dienstdoende wedstrijdleiding 

onaanvaardbaar wordt geacht en/of de medecompetitor(s) of tegenstander(s) als hinderlijk wordt ervaren. De 
speler dient zich gedurende de wedstrijddag tevens te onthouden van elke handeling die belangen kan schaden van 
de vereniging of de golfsport in het algemeen. Bij overtreding van deze gedragscode kunnen door de 
wedstrijdcommissie of het bestuur van de vereniging sancties worden opgelegd. 

11. Overtreding van het wedstrijdreglement kan diskwalificatie, uitsluiting of straf voor de overtreder tot gevolg 
hebben. 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dienstdoende wedstrijdleiding of de 
wedstrijdcommissie. 

 
INSCHRIJVING 
Artikel 2 
1. Inschrijving geeft de verplichting tot deelname. 
2. Schrijf niet in als u niet zeker weet dat u kunt deelnemen. Bij inschrijving voor meerdaagse wedstrijden dient men 

op alle dagen beschikbaar te zijn. 
3. De inschrijving sluit 7 dagen voor de wedstrijddag. 
4. Zolang de inschrijving open staat, kan worden afgemeld op de inschrijflijst. 
5. Na sluiting van de inschrijving kan tot aan de wedstrijddag uitsluitend in geval van bijzondere omstandigheden 

worden afgemeld bij de dienstdoende wedstrijdleiding van de dag. 
6. Er wordt door de dienstdoende wedstrijdleiding bijgehouden welke spelers de inschrijving na de sluiting 

annuleren. 
7. De wedstrijdcommissie is bevoegd, nadat een lid daarvoor in eerste instantie is gewaarschuwd, voorbij te gaan aan 

een inschrijving van een lid, op grond van te vaak annuleren door dat lid, zulks ter beoordeling van de 
wedstrijdcommissie. 

8. Men kan uitsluitend aan een wedstrijd deelnemen door in te schrijven via een geautomatiseerd boekingssysteem. 
9. Zij, die zich als reserve hebben ingeschreven, dienen tot 24 uur voor de eerste starttijd te verifiëren of zij ingedeeld 

zijn. Dit kan bij de dienstdoende wedstrijdleiding. 
10. Reserves die niet ingedeeld zijn, maar zich op de wedstrijddag beschikbaar willen houden voor eventueel 

opengevallen plaatsen, dienen zich een half uur voor de eerste starttijd met het verzoek tot indeling te melden bij 
de dienstdoende wedstrijdleiding. 

11. Spelers die zich, om welke reden dan ook, afmelden nadat de startlijst is opgehangen, dienen het inschrijfgeld voor 
deze wedstrijd alsnog te betalen. Totdat aan deze verplichting is voldaan, zijn spelers uitgesloten van volgende 
wedstrijden. 

 
INDELING EN OPVRAGEN VAN STARTTIJDEN 
Artikel 3 
1. De dienstdoende wedstrijdleiding bepaalt de indeling en starttijd van de deelnemers. 
2. Er wordt indien mogelijk rekening gehouden met voorkeur voor vroege of late starttijden. 
3. Er wordt geen rekening gehouden met enige voorkeur voor spelerscombinaties. De dienstdoende wedstrijd- 

commissie streeft ernaar flights zo veel als mogelijk wisselend samen te stellen. 
4. De startlijst voor een wedstrijd hangt uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijddag op het publicatiebord in het golfhuis. 
5. De speler vindt zijn/haar starttijd op de website www.golfclubhitland.nl, bij het publicatiebord of via het 

secretariaat van de golfclub 
6. Deelnemers moeten zich houden aan de op de startlijst vermelde starttijden en spelerscombinaties. De 

dienstdoende wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de indeling in het belang van de wedstrijd te veranderen. 
 



KORT VOOR DE WEDSTRIJD 
Artikel 4 
1. De speler dient zich vroegtijdig voor zijn/haar starttijd bij de dienstdoende wedstrijdleiding te melden om het 

inschrijfgeld te betalen en de scorekaart in ontvangst te nemen. 
2. Deelnemers dienen zelf aan de dienstdoende wedstrijdleiding voorafgaande aan de wedstrijd door te geven als hun 

actuele handicap anders is dan op de scorekaart is aangegeven. 
3. Spelers die zonder kennisgeving niet op komen dagen worden gestraft. De wedstrijdcommissie heeft het recht om 

een lid, dat zonder kennisgeving niet op komt dagen voor een wedstrijd, voor een maand te schorsen (d.w.z. 
uitsluiting van deelname aan alle door of onder auspiciën van de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden 
gedurende een periode van 30 dagen).  Hiervan wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht. 

4. De speler dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de tee waarop gestart wordt, aanwezig te zijn. Zo niet, dan 
kan de speler voor een volgende wedstrijd worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. 

5. Indien een speler zich na de starttijd op de tee meldt, waarop gestart dient te worden, dan volgt uitsluiting voor die 
wedstrijd. 

6. Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met weersomstandigheden, dient men zelf 
contact op te nemen met de dienstdoende wedstrijdleiding of bij de balie te informeren. 

 
TIJDENS DE WEDSTRIJD 
Artikel 5 
1. De dienstdoende wedstrijdleiding zal beslissen bij geschillen tijdens de wedstrijd. 
2. De dienstdoende wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor tegen een flight/speler/partij die oponthoud 

veroorzaakt tijdens een wedstrijd regelend op te treden door middel van toepassing van Regel 6-7. Onder 
oponthoud wordt verstaan een ruimte van meer dan een hole tussen twee opeenvolgende flights. 

3. Indien bij het zoeken naar een bal het direct duidelijk is dat deze niet snel zal worden gevonden, dient men de 
achteropkomende spelers door te laten. 

4. De dienstdoende wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken. 
5. Indien men bij een wedstrijd geen (stableford-)punten meer kan scoren, gaat de dienstdoende wedstrijdleiding er 

vanuit dat de bal wordt opgenomen. 
6. Bij onweer is de speler verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Iedere speler kan in zijn flight aangeven zich 

vanwege onweer niet veilig te voelen. De flightgenoten zijn op dat moment verplicht het spel (tijdelijk) te 
onderbreken tot het moment dat de situatie weer als veilig wordt aangemerkt door alle flightgenoten. 

7. Het onreglementair onderbreken en/of beëindigen van de wedstrijd of het niet inleveren van de scorekaart wordt 
bestraft met diskwalificatie. De wedstrijdcommissie is door het bestuur conform artikel 6-10 gemachtigd om tot 
schorsing over te gaan van een lid dat na een eerste schriftelijke waarschuwing ontvangen te hebben wederom uit 
een wedstrijd stapt, met of zonder kennisgeving aan de wedstrijdleiding (d.w.z. uitsluiting van deelname aan alle 
door of onder auspiciën van de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden gedurende een periode van 30 
dagen). Hiervan wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 
NA DE WEDSTRIJD 
Artikel 6 
1. Na het spelen van de wedstrijd dient de volledig ingevulde, gecontroleerde en door de speler en diens marker 

ondertekende scorekaart binnen 15 minuten na binnenkomst bij de wedstrijdcommissie te worden ingeleverd. 
2. Commentaar over het spelgedrag van flightgenoten en/of overige deelnemers aan de wedstrijd, geschillen tijdens 

de wedstrijd, e.d., dienen direct gemeld en indien van toepassing binnen 24 uur schriftelijk bij de dienstdoende 
wedstrijdleiding te worden gerapporteerd. 

3. Indien een scorekaart niet volledig, onjuist, onleesbaar of niet volgens de Rules ingevuld wordt ingeleverd, volgt 
diskwalificatie van de speler. 

 
DE UITSLAG 
Artikel 7 
1. De uitslag wordt bepaald op basis van de scorevolgorde en de spelvorm die voor de wedstrijd gold.  Bijkomende 

spelelementen, zoals longest drives en/of neary's, vormen onderdeel van de uitslag. 
2. In geval van ex aequo's wordt als volgt gehandeld: 

a) Bij de spelvorm matchplay, al of niet met handicapverrekening, vindt een sudden death play-off plaats op door 
de dienstdoende wedstrijdleiding te bepalen holes; 
b) Bij spelvormen zonder verrekening met een telling volgens strokeplay vindt voor de vaststelling van de eerste 
plaats in de uitslag in principe een sudden death play-off plaats op door de dienstdoende wedstrijdleiding te 
bepalen holes. Indien dat niet aansluitend op de wedstrijd mogelijk is of niet is voorzien, dan wordt voor alle ex 
aequo spelers/teams, die in aanmerking komen voor de eerste plaats en de wedstrijd in dezelfde volgorde hebben 
gespeeld, de beste score over respectievelijk de laatste 9, 6, 3, laatste hole als maatstaf genomen voor het bepalen 
van de eerste plaats. Is het dan nog gelijk, dan bepaalt het lot de winnaar. 
c) Bij strokeplay wedstrijden, waarbij sprake is van handicapverrekening, wordt bij ex-aequo's als volgt 
gehandeld: de bruto score over de laatste 9, 6 en 3 holes zijn bepalend voor de einduitslag. Is het dan nog gelijk, 
dan beslist het lot. 
d) Bij alle overige spelvormen waarbij handicapverrekening plaatsvindt (met verrekening tot netto scores, 
stableford, scrambles, etc) geldt de beste netto score over de laatste 9, 6 en 3 holes (men dient hier dus de playing 
handicap door twee te delen en op de tweede 9 te hanteren echter zonder af te ronden). Is het dan nog gelijk, dan 
beslist het lot. 

3. De uitslag, inclusief de uitslag met betrekking tot overige spelelementen, wordt zo spoedig mogelijk compleet en 
officieel mondeling aan de deelnemers bekend gemaakt. Aan bepaalde plaatsingen in de uitslag kunnen prijzen 
zijn verbonden. De uitslag van een q-wedstrijd wordt te allen tijden direct aansluitend op de mondelinge 



bekendmaking gepubliceerd in het golfhuis. Reclameren over de uitslag dient binnen 24 uur bij de dienstdoende 
wedstrijdleiding te geschieden. 

 
PRIJSUITREIKING 
 
Artikel 8 
1. Als aan bepaalde plaatsingen in de uitslag prijzen zijn verbonden vindt de prijsuitreiking in de regel plaats binnen 

een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer. 
2. Prijsuitreikingen kunnen om praktische reden op een later tijdstip al of niet in combinatie met andere activiteiten 

van de vereniging plaatsvinden, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. In dit soort gevallen wordt dit 
vooraf aangegeven op de inschrijflijst. 

3. Prijzen dienen door deelnemers persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Bij teamspel kan dit door een 
vertegenwoordiger van het team, die in dat team heeft meegespeeld. 

4. De dienstdoende wedstrijdleiding, m.m. de wedstrijdcommissie rekent op ieders aanwezigheid bij de 
prijsuitreiking. 

5. Deelnemers die op basis van de uitslag in aanmerking komen voor een prijs, maar om welke reden dan ook niet 
aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking, ontvangen geen prijs. De bij de uitslag behorende prijs wordt in dat 
geval toegekend aan de eerstvolgende in de uitslag. Dit geldt niet voor wisselbekers, welke gekoppeld blijven aan 
de betrokken winnaar. Prijzen die gekoppeld zijn aan een bijzonder spelelement en een unieke winnaar kennen, 
zoals bij longest drives en neary's, vervallen, indien de rechthebbende niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, aan 
de wedstrijdcommissie voor hergebruik. 

6. Wisselbekers zijn en blijven eigendom van de vereniging. 
 
Vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 25 april 2005; laatstelijk gewijzigd tijdens de Algemene Leden Vergadering 
van 28 november 2011. 
 


