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Wedstrijdreglement Golfclub Flevoland 

1. Spelregels 
Er wordt gespeeld volgens de "Rules of Golf", zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of 

St. Andrews en de USGA, hierna genoemd de "Golfregels". 

Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het 

wedstrijdreglement en van de "Local Rules" en zich gedurende de wedstrijd daaraan te houden. 

 
2. Wedstrijden 
De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. 
De commissie bepaalt per wedstrijd de spel- en wedstrijdvorm. Spelers dienen de aanwijzingen van 
de commissie, resp. van de aangestelde Marshal te volgen. De commissie maakt de indeling van de 
groepen/flights en stelt de starttijden vast, waaraan de spelers zich dienen te houden. 
Aan de commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de Golfregels en/of 
bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan ( naam van de wedstrijd) 

 
3. Gedragsregels 
De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de commissie en/of door de medespeler(s) 
als onaanvaardbaar wordt geacht of als hinderlijk wordt 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 mag de commissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. Zie bijlage 1 voor nadere 
uitleg. 
Straf van uitsluiting aan de wedstrijd kan door de commissie worden opgelegd bij wangedrag, zoals 
gooien met bal of clubs, opzettelijke beschadigingen van de baan, beledigen van flightgenoot, andere 
speler, official of omstander, onwelvoeglijke taal en vloeken.  
Zorg voor de baan 
Het dient vanzelfsprekend te zijn dat zorg voor de baan de zorg is voor iedere speler. Bunkers moeten 
worden  aangeharkt, plaggen teruggelegd en pitch marks hersteld. Onnodige schade aan de baan, 
beplanting en greens door oefenswings moet worden voorkomen. 
 

4. Inschrijven voor een wedstrijd 
Ruim voor de wedstrijddatum wordt een intekenlijst opengesteld voor de betreffende wedstrijd. 
Minimaal 16 deelnemers, met een minimum van 3 per categorie, zijn nodig om de wedstrijd door te 
laten gaan, tenzij de commissie anders beslist. 

Op deze intekenlijst staat vermeld: 

 naam van de wedstrijd; 
 datum en tijdstip van de wedstrijd;  
 handicap categorie;  

 wedstrijdvorm; 

 inschrijfgeld; sluiting van de inschrijving/publicatie startlijst;  

 naam en telefoonnummer van de wedstrijdleider;  

 eventuele bijzonderheden. 
 
Deelnemers aan onze wedstrijden moeten amateurgolfers zijn zoals gedefinieerd in de Amateurstatus 
Regels van de R&A Rules Limited (R&A), tenzij anders vermeld op de wedstrijdkalender. 
 
Inschrijving geldt voor de gehele wedstrijd (bijvoorbeeld bij meerdaagse wedstrijden). 
Voor deelname aan qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien is een handicap vereist. De 

wedstrijdcommissie geeft dit per wedstrijd aan.  
Een ieder dient voor zichzelf in te schrijven. lnschrijven door een ander mag alleen met medeweten van 
de deelne(e)m(ster)er gebeuren, waarbij de deelne(e)m(ster)er zelf verantwoordelijk voor de 
inschrijving blijft. 
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Een deelne(e)m(ster)er is ervoor verantwoordelijk dat de inschrijving voor de wedstrijd met de op dat 
moment juiste handicap gebeurt. De deelne(e)m(ster)er moet zelf de bevestiging van de inschrijving 
nagaan op de site van GC. Flevoland, op de deelnemerslijst op de club, etc.  
 
Senioren 
Voor deelname aan seniorwedstrijden moeten zowel dames en heren minimaal één dag voor de 
wedstrijd de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. 
  

5. Kort voor de wedstrijd 
Uiterlijk 15 minuten voor zijn/haar starttijd dient men zich bij de wedstrijdleiding te melden. Na melding bij 

de wedstrijdleiding krijgt de speler zijn scorekaart uitgereikt. De deelnemer hoort zijn scorekaart met zijn 
medespeler te ruilen en bij meer dan één medespeler aan zijn/haar marker te geven. 
 

Uiterlijk 5 minuten voor zijn/haar starttijd dient men aanwezig te zijn bij de afslagplaats. Te laat 
verschijnen bij de afslagplaats kan diskwalificatie betekenen (meer dan 5 minuten na de opgegeven 
starttijd geldt regel 6/3a). lndien men toch nog toegelaten wordt, kan door de wedstrijdleiding een straf 
gegeven worden (2 strafslagen bij strokeplay op de 1-ste hole en verlies van de 1-ste hole bij matchplay, 

Zie regel 6.3 noot, Golfregels) 
De speler is zelf verantwoordelijk voor de juiste exacte handicap. Een wijziging moet tijdig gemeld 
worden aan de wedstrijdleiding, 

De wedstrijdleiding heeft het recht de vorm en indeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen. 
Reservespelers. 
De commissie heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de startlijst ter vervanging 
van spelers die niet aan de start verschijnen. 

Afzeggen  
Afzeggen voor een wedstrijd dient door de deelne(e)m(ster)er minimaal 24 uur voor aanvang van de 

wedstrijd te geschieden bij de betreffende wedstrijdleider. Bij te late of onjuiste afzegging zal de 

commissie daarvan notitie nemen. Bij herhaling kan een formele waarschuwing worden gegeven, 
eventueel gevolgd door uitsluiting van deelname aan wedstrijden voor één maand en hoogstens drie 

maanden. 

Niet verschijnen 
Onder niet verschijnen wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de 

start. Bij niet verschijnen zal de commissie daarvan notitie nemen.  
Wedstrijdresultaat: No-show.  
Bij herhaling kan een formele waarschuwing worden gegeven eventueel gevolgd door uitsluiting van 

deelname aan evenementen voor één maand en hoogstens drie maanden worden opgelegd. 

 

6. Tijdens de wedstrijd 
Langzaam spel 
Laat uw medespelers in uw flight en spelers achter u niet onnodig wachten. 

Het vaststellen van langzaam spel kan gebeuren door referee, marshal  of commissie. 

Sancties 
Matchplay: 

 eerste overschrijding tijdslimiet: formele waarschuwíng;   
 tweede overschrijding tijdslimiet: verlies van de hole. 

Strokeplay: 

 eerste overschrijding tijdslimiet: formele waarschuwing;  

 tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag;  

 derde overschrijding tijdslimiet: twee strafslagen;  

 volgende overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie. 
 

Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag tijdens of na afloop van de wedstrijd. Bij overtreding 

van de gedragscodes kunt u, afhankelijk van de ernst en het aantal overtredingen, door de commissie 
een startverbod voor een volgende ronde en/of 1 of meer volgende wedstrijden worden opgelegd. 

De commissie kan een referee benoemen, wiens taak het is de spelers waarnodig te assisteren 
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betreffende de Golfregels en er op toe te zien dat de regels worden nageleefd. 
Diskwalificatie 
In uitzonderlijke individuele gevallen mag de commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te 
leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd vindt. 
Vervoer 
Het gebruik van buggy’s is tijdens een wedstrijd niet toegestaan, tenzij anders bepaald, bijv. in de 
Handicart- regeling. Overtreding leidt tot diskwalificatie. 
 
 

7. Onderbreken van het spel 
Onderbreken van het spel kan noodzakelijk zijn als gevolg van weersinvloeden zoals bijv. zeer heftige 
regenval, waardoor de baan of green niet meer bespeelbaar is en of door onweer.  
De volgende signalen worden hiervoor gebruikt: 

 Een lang aangehouden toon:   het spel moet onmiddellijk worden onderbroken, de  
hole mag NIET worden uitgespeeld 

 Twee korte tonen herhaald:  het spel hervatten. 

 

 Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld). 

 

8. Na de wedstrijd 
Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd dient de volledig en duidelijk ingevulde 

scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn. Indien de speler zich niet aan deze verplichting 
houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. De deelne(e)m(ster)er mag het clubhuis niet verlaten voordat 
de scorekaart is goedgekeurd door iemand van de commissie 
Een scorekaart is alleen geldig indien deze volledig, duidelijk en met de juiste score van de 
speler/speelster is ingevuld en door de speler en marker is ondertekend. 

Een niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaart kan leiden tot diskwalificatie. 
De prijsuitreiking neemt in het algemeen binnen 30 minuten na beëindigen van de wedstrijd door de 
laatste speler een aanvang. 
 

Bepalen van het  wedstrijdresultaat: 

 bij Stableford wedstrijden wint het hoogste aantal stablefordpunten;  

 bij Strokeplay wedstrijden met handicapverrekening wint de laagste netto score (bruto score 
minus playing handicap);  

 bij Strokeplay wedstrijden zonder handicapverrekening wint de laagste bruto score. 
Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald: 
 
Bij Strokeplay wedstrijden: 

Voor een wedstrijd zonder Handicapverrekening: 

 een play-off over 18 of een kleiner aantal holes dat door de wedstrijdcommissie is vastgesteld; 

 indien onmogelijk of nog steeds een gelijk spel: een hole voor hole beslissingswedstrijd           
(“suddendeath play-off”). 

 
Voor een wedstrijd met Handicapverrekening: 

 een play-off over 18 of een kleiner aantal holes met Handicapverrekening; 

 afhankelijk van het aantal holes wordt er een percentage van de Playing Handicap afgetrokken. 
 

Als een play-off onmogelijk is wordt het matching cards systeem gebruikt: 

Hierbij worden de scores van de laatste 9 holes vergeleken (bij strokeplay met handicapverrekening: 
minus de helft van de Playing Handicap). ls dit resultaat gelijk, dan worden de scores over de laatste 6 
holes (minus 1/3 van de handicap), vervolgens de laatste 3 holes (minus 1/6 van de handicap)en 
tenslotte de laatste hole (minus 1/18 van de handicap) vergeleken. 
De volgende opmerkingen zijn bij het toepassen van deze methoden van belang: 

Onder de laatste 9 holes verstaat men altijd hole 10 t/m hole 18. Breuken worden niet afgerond. 
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Als het systeem van matching cards geen beslissing brengt, wordt getracht een beslissing te bereiken 

door vergelijking van de scores over de laatste 6, 3 of 1 hole(s) van de laatste 9 holes. Als er dan nog 

geen beslissing is, in een wedstrijd met handicapverrekening, wint de laagste Exact Handicap. Als er 

dan nog geen beslissing is, zal het lot beslissen. 

 
Bij Matchplay wedstrijden : 

 Suddendeath play-off (voortzetting van de ronde) over die holes die door de 

wedstrijdcommissie zijn aangewezen. 

 

9. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd, men dient dan ook te blijven tot na 

de prijsuitreiking. Eventueel afmelden geschiedt vóór aanvang van de wedstrijd. Wanneer een prijswinnaar 
zonder geldige reden niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt de prijs, maar niet het behaalde 

resultaat. 
 

10. Mobiele telefoons en afstandsmeters 
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens een wedstrijd niet toegestaan, anders dan in noodgevallen.  
Afstandsmeters: Vanaf januari 2016 is een nieuwe regel betreffende afstandsmeters van toepassing. 
Het is toegestaan afstanden te bepalen met een afstandmeter, mits de andere functies op het apparaat uitgeschakeld staan. 

Afstandsmeters mogen alleen gebruikt worden als er een plaatselijke regel is die het gebruik toestaat. 

Dus afstandsmeters die ook bijvoorbeeld hoogteverschillen, windrichting of windsnelheid kunnen 

meten of stokkeuze kunnen adviseren, zijn vanaf 1 januari 2016 toegestaan op voorwaarde dat ze 

alleen gebruikt worden om afstanden te bepalen. 

 

11. Overig 
Daar waar de reglementen niet in een oplossing voorzien zijn de beslissingen van de WAC bindend. 

 

12. Beroep 
Van een beslissing van de commissie tot uitsluiting van een deelne(e)m(ster)er voor meer dan de 

betreffende wedstrijd, staat hoger beroep open bij de Commissie van Beroep van Golfclub Flevoland 

binnen vier weken na oplegging van de straf. De Commissie van Beroep kan aan het ingestelde beroep 

een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht.         
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Bijlage 1      
 
Voorbeeld van mogelijkheden bij op te leggen straffen:                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Te late afzegging, no-show en inschrijving met te hoge handicap 
De straf van schriftelijke waarschuwing wordt opgelegd bij: 

- 2
e
 keer te late afzegging ( wordt alleen ingetrokken als kan worden aangetoond dat de speler 

niet tijdig kon afzeggen) 

- bij inschrijving met een te hoge handicap 
De straf van uitsluiting van deelname voor een of meer wedstrijden kan worden opgelegd bij: 

- herhaling te late afzegging of inschrijving met een te hoge handicap 
- opzettelijk inschrijven met een te hoge handicap 
- no-show herhaling. 

 

2. Gedragsregels 
Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het wedstrijdreglement, van toepassing voor alle 
wedstrijden van golfclub GC. Flevoland. Deze regels gelden gedurende de gehele wedstrijd zowel 
op de baan als daarbuiten. 
 
Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende een clubwedstrijd onder alle 
omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien een speler zich niet op een dergelijke 
wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. 
 
Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde tijdens een clubwedstrijd kan 
bestaan uit, doch is niet beperkt tot de volgende situaties: 

- iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neem de baan te beschadigen 
(behalve bij het doen van een slag naar de bal in spel); 

- onwelvoeglijk 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 informatie 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; 

- het zich niet houden aan kledingvoorschriften; 
- iedere vorm van vernieling van zaken van de baan of club; 
- iedere vorm van diefstal gedurende de clubwedstrijd; 
- iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens clubofficials, baanpersoneel, medespelers of 

toeschouwers. 
 

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding zal een clubofficial aan de speler(s) één of 
meer van de volgende sancties opleggen: 

- uitsluiting van de speler voor de wedstrijd waar de overtreding plaatsvindt; 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; 
- indienen van een klacht bij bestuur. 

 
Indien een sanctie voor meer dan één evenement wordt opgelegd, kan de speler tegen die beslissing 
in beroep komen bij de Commissie van Beroep overeenkomstig artikel 17 van het wedstrijdreglement. 

 
De bevoegdheid tot strafoplegging is vastgelegd in regel 33/7. 


