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WEDSTRIJDREGLEMENT VAN GOLF- EN COUNTRY CLUB HOENSHUIS,
vastgesteld door het Bestuur van G&CC Hoenshuis
in haar vergadering van 19 juni 2018.

1

ALGEMEEN

1.1

De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
wedstrijdprogramma en de organisatie van de wedstrijden en is daarmee “the
Committee”, zoals omschreven in “the Rules of Golf”. Onder Wedstrijdcommissie
wordt tevens verstaan de Damescommissie, de Seniorencommissie en de
Jeugdcommissie.

1.2

Waar in dit reglement gesproken wordt van de Wedstrijdcommissie, wordt deze ten
aanzien van de betreffende wedstrijd tot na afloop vertegenwoordigd door de
wedstrijdleiding.

1.3

Op alle wedstrijden zijn van toepassing de door de NGF vastgestelde golfregels en
de “local rules”. Ook de etiquetteregels moeten strikt in acht genomen worden.
Daarnaast gelden de bepalingen van dit reglement voor alle wedstrijden van het
wedstrijdprogramma/-kalender. Van deze bepalingen kan door het Bestuur of de
Wedstrijdcommissie - zo nodig - worden afgeweken.

1.4

De bijzonderheden van een wedstrijd, de wedstrijdvorm en verdere voorwaarden
de wedstrijd betreffende, worden vermeld op de website op de ledenpagina van
proware golf.

1.5

Door de inschrijving, al dan niet gevolgd door deelname aan de wedstrijd, alsmede
door het enkel meespelen in een wedstrijd, onderwerpt een speler zich aan de
bepalingen van dit reglement en wordt geacht daarmee bekend te zijn.

1.6

In geval van strijdigheid van dit reglement met de golfregels, gelden de laatste. In
alle gevallen waarin de golfregels en/of dit reglement niet voorzien beslist de
Wedstrijdcommissie.

1.7

De Wedstrijdcommissie is gerechtigd het wedstrijdprogramma te wijzigen.
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2

DEELNAME

2.1

De Wedstrijdcommissie geeft op het wedstrijdprogramma aan welke de kring van
deelnemers is. De wedstrijden staan open voor alle (buiten)leden inclusief
jeugdleden, mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden in dit reglement.
De aard en de omvang van de prijzen die aan jeugdleden ten deel vallen kan
worden aangepast.

2.2

Voor deelname zowel aan qualifying als aan niet qualifying wedstrijden van de club
is een EGA handicap verplicht. Zonder EGA handicap mag slechts worden gestart
indien de Wedstrijdcommissie dat expliciet toestaat, waarbij de deelname dan
slechts mogelijk is zonder mededinging naar eventuele prijzen.

2.3

De wedstrijdcommissie bepaalt per wedstrijd voor welke handicapcategorie een
wedstrijd wordt opengesteld. Indien een deelnemer een handicap heeft die hoger is
dan 36 en de wedstrijd is opengesteld voor deelnemers met een handicap 54, dan
zal bij non-qualifying wedstrijden voor de betreffende deelnemer voor het bepalen
van het eindresultaat uitgegaan worden van handicap 36.

2.4

Het minimale aantal deelnemers aan een wedstrijd bedraagt 20. Bij inschrijving
lager dan dit aantal is de Wedstrijdcommissie bevoegd de wedstrijd af te gelasten.

2.5

Buitenleden van G&CC Hoenshuis die ervoor gekozen hebben hun
handicapregistratie door een andere club te laten bijhouden en voorts gastspelers
van andere clubs moeten ten genoegen van de wedstrijdleiding hun handicap
kunnen aantonen door middel van een officieel handicapbewijs, afgegeven door de
club alwaar die registratie wordt bijgehouden. Bij gebreke hiervan kunnen zij alleen
buiten mededinging meespelen.

3

INSCHRIJVING EN AFMELDING

3.1

De inschrijving voor een wedstrijd kan uitsluitend geschieden via de daarvoor door
de betreffende Commissie aangewezen methoden (nu: website G&CC Hoenshuis
ledenpagina proware golf ). De inschrijving dient minimaal 1 maand voor de
wedstrijddatum te worden opengesteld. De inschrijving sluit niet eerder dan 2
dagen voor de wedstrijd om 12.00 uur of zoveel later als de Commissie toestaat.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een automatische bevestiging op zijn
opgegeven email adres. Wanneer geen bevestiging wordt ontvangen dient de
deelnemer contact op te nemen met de wedstrijdleiding van de betreffende
wedstrijd.

3.2

Inschrijven kunnen alleen degenen die ten tijde van de inschrijving voldoen aan de
voor deelname gestelde vereisten, zoals vermeld bij de inschrijving en/of op het
wedstrijdprogramma.

3.3

Bij de inschrijving via de ledenpagina proware golf verschijnen de voor de wedstrijd
benodigde gegevens automatisch. Bij teamwedstrijden kan men (indien zodanig
aangegeven) -onder opmerkingen- ook de partner vermelden. De partner moet
echter ook zelf nog wel inschrijven.
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De wedstrijdleiding kan, indien nodig, spelers met een andere partner indelen dan
aangegeven.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en duidelijkheid van de
inschrijving.
Men kan een eenmaal gedane inschrijving op dezelfde wijze eenvoudig weer
ongedaan maken, voordat de inschrijving sluit.
3.4

Indien de inschrijving vol is, kan men zich als reserve inschrijven op de reservelijst,
op dezelfde wijze als genoemd onder 3.1.
Reserves zullen in volgorde van inschrijving worden ingedeeld op de opengevallen
plaatsen.

3.5

Afmelding kan geschieden tot 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd door
persoonlijke mededeling aan de wedstrijdleiding (niet via secretariaat of clubhuis).
De startlijst zal minimaal 24 uur - of zoveel uur als gebruikelijk is bij de diverse
andere commissies - voor aanvang van de wedstrijd op de website van G&CC
Hoenshuis op internet worden gepubliceerd. Afzeggen nadat de startlijst is
gepubliceerd betekent duperen van anderen en is derhalve in beginsel niet
mogelijk.

3.6

De Wedstrijdcommissie zal in geval van herhaalde en/of te late afmelding
maatregelen nemen (waarschuwing en/of schorsing). Een schorsing zal schriftelijk
door het Bestuur worden bevestigd.
In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het Bestuur, kan van deze
bepaling worden afgeweken.

3.7

Indien een lid, dat zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zonder bericht niet
aanwezig is,volgt automatisch schorsing voor tenminste twee wedstrijden, tenzij er
naar het oordeel van de Wedstrijdcommissie een geldige reden is. De schorsing zal
schriftelijk door het Bestuur worden bevestigd.
In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het Bestuur, kan van deze
bepaling worden afgeweken.

3.8

Zonder instemming van de wedstrijdleiding is het niet toegestaan een vervanger te
zoeken die wil spelen in de plaats van een eenmaal ingedeelde speler.

4

INDELING / STARTLIJST

4.1

De Wedstrijdcommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd naar
eigen inzicht in te delen, ook wanneer dat niet uitdrukkelijk is vermeld. Bij indeling
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen (voor wat
betreft tijd en voor teamwedstrijden ook de partner), doch de Wedstrijdcommissie
kan in het belang van een goed verloop van de wedstrijd of in overeenstemming
met het doel van de wedstrijd daarin verandering aanbrengen, ook nadat de
startlijst bekend is gemaakt.

4.2

De Wedstrijdcommissie is bevoegd om in het wedstrijdprogramma en/of
inschrijflijsten en/of startlijsten wijzigingen aan te brengen, handicaplimieten aan te
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passen, het aantal deelnemers te beperken en/of deelnemers van inschrijving uit te
sluiten, indien zulks in het belang is van de wedstrijd.
4.3

Zowel degenen die zich hebben ingeschreven, als degenen die zich als reserve
hebben opgegeven, dienen zelf tijdig vóór aanvang van de wedstrijd te informeren
naar plaatsing en starttijd.

5

INSCHRIJFGELD

5.1

Voor wedstrijden van het wedstrijdprogramma kan door de Commissie een
inschrijfgeld worden geheven

6

WEDSTRIJDEN

6.1

Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 10 minuten en bij een gunshot
30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding voor het betalen van
het inschrijfgeld en/of het in ontvangst nemen van de wedstrijdkaart.
Indien de speler niet binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn
startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole bij
matchplay of twee strafslagen bij strokeplay en stableford, zoals beschreven in
regel 6-3 en regel 32-1b noot 3

6.2

De eerste afslag in een flight wordt verricht door degene die als eerste op de
startlijst is vermeld. Overige spelers in volgorde van vermelding.

6.3.

Het gebruik van een caddie bij wedstrijden is toegestaan, behalve bij
jeugdwedstrijden.

6.4.

Gebruik van een handicart of buggy tijdens een wedstrijd is uitsluitend toegestaan
voor handicartpashouders.

6.5.

Alle deelnemers aan een wedstrijd uitgeschreven door de Wedstrijdcommissie,
hebben “standing” op alle andere spelers of partijen op de baan.

6.6

Bij wedstrijden die over meerdere rondes of over meerdere dagen verspeeld
worden, geldt als handicap de exact handicap die de speler heeft op de ochtend
van de dag waarop de eerste ronde wordt gespeeld.

6.7

Indien een speler in een wedstrijd op een hole niet meer kan scoren, is hij verplicht
de bal op te nemen zodra dat vaststaat, zulks ongeacht of hij al dan niet door
uitspelen het spel zou vertragen. In een vierbal wordt slechts één score per team
genoteerd en hiervoor geldt dus eveneens deze regel.

6.8

Bij wedstrijden mag een speler afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien
een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook
andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling,
windsnelheid en -richting), overtreedt hij Regel 14-3 en volgt diskwalificatie
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6.9

Een speler die een qualifying wedstrijd niet heeft kunnen beëindigen, wordt door de
wedstrijdleiding uit de lijst van deelnemers geschrapt in geval deze zich uit eigen
beweging bij de wedstrijdleiding heeft gemeld voorafgaande aan de bepaling van
de wedstrijduitslag en deze de wedstrijd niet heeft kunnen beëindigen wegens
ziekte of andere voor de wedstrijdcommissie acceptabele, onvoorziene redenen.

6.10

Spelen op dezelfde dag in wedstrijdverband bij de Dames, voorafgaand aan
deelname aan de wedstrijden van de Zomeravond-Competitie, is toegestaan.

7

UITSLAG

7.1

Na afloop van een “vastgestelde ronde” dient iedere speler zijn scorekaart binnen
10 minuten bij de Wedstrijdcommissie in te leveren, die vervolgens, nadat
twijfelachtige punten met de commissie zijn geregeld, de scores na controle in
systeem invoert. De kaart moet zowel door de speler als de marker zijn
ondertekend. De marker schrijft zijn naam duidelijk leesbaar op de kaart.
De Wedstrijdcommissie heeft het recht om kaarten die niet tijdig , zoals bedoeld in
dit artikel, zijn ingeleverd bij de Wedstrijdcommissie, buiten beschouwing te laten
bij het bepalen van het wedstrijdresultaat.

7.2

Bij knock-out wedstrijden wordt er bij gelijke stand op de laatste hole doorgespeeld
totdat er een hole is gewonnen. De hiervoor bestemde holes worden door de
Wedstrijdcommissie vóór het begin van de wedstrijd bekend gemaakt.

7.3

Bij alle individuele strokeplay wedstrijden zal, indien deelnemers met hun netto
score gelijk eindigen, het beste resultaat over de laatste 9, respectievelijk 6, 3 of 1
hole(s) de winnaar bepalen. Dit kan door achtereenvolgens de helft, een derde,
een zesde, een negende en een achttiende van de handicap af te trekken van de
gemaakte bruto scores. Is dat ook gelijk dan beslist het lot. Een uitzondering wordt
gemaakt voor een een wedstrijd met een gunshot start. Bij een gelijke score wint
de speler met de laagste playing handicap.
Indien bij individuele strokeplay wedstrijden ook een prijs wordt toegekend voor de
laagste bruto score voor dames en heren samen dan wordt het resultaat bepaald
op basis van de bruto score minus de Course Rating van de betreffende tee. Is dat
ook gelijk dan beslist het lot.
Bij een competitie over 36 of meer holes, bijvoorbeeld Clubkampioenschappen
wordt bij een gelijke stand, een Sudden Death Play-Off gespeeld over de laatste
twee holes (17 en 18), met start op de 17e hole.

7.4

Ook bij teamwedstrijden, waaronder 4-BBB, greensomes en foursomes, zal bij
gelijk resultaat het netto resultaat over de laatste 9, 6, 3 of 1 hole(s) bepalend zijn,
mits er geen sprake is van een gunshot start. In dat geval wint het team met de
laagste gezamenlijke playing handicap.

7.5

Bij de herenmiddagen, die georganiseerd worden onder auspiciën van de
Wedstrijdcommissie, worden de wedstrijden gespeeld over 13 holes. Bij een gelijk
aantal stablefordpunten wint de speler met de laagste playing handicap.

7.6

Er zijn in wedstrijdkalender overall-competities opgenomen. Dit betreft een reeks
van reguliere wedstrijden die behalve een winnaar per wedstrijd ook een overall
winnaar kennen. Het betreft de volgende competities:
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Maandbeker 2 categorieën
Zomeravondcompetitie
Degene die aan het eind van het jaar de beste score heeft verzameld uit het beste
aantal wedstrijden is de winnaar. Dat aantal wordt bepaald door de helft van het
totaal aantal wedstrijden van de betreffende overall competitie -afgerond naar
beneden bij een oneven aantal - plus 1. Daarnaast geldt dat de speler minimaal
aan dat aantal wedstrijden moet hebben deelgenomen.
7.7

Er wordt jaarlijks aan het eind van het seizoen een Champions Trophy
georganiseerd. Hiervoor worden uitgenodigd de kampioenen van alle door de
wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden. Dit zijn alle winnaars van nonqualifying wedstrijden en de prijswinnaars (de plaatsen 1, 2 en 3 ) van de qualifying
wedstrijden. Daarnaast kan de wedstrijdcommissie personen uitnodigen die op een
of andere wijze hun bijdrage hebben geleverd aan die wedstrijden.

7.8

Indien een speler tijdens een individuele non-qualifying wedstrijd een zodanige
score behaalt, dat, ware het een qualifying wedstrijd geweest, zijn handicap
neerwaarts zou zijn bijgesteld, dan zal aan de Handicap- en Regelcommissie
worden verzocht de handicap van de speler aan te passen conform de behaalde
score.

7.9.

De uitslag en de prijsuitreiking van een wedstrijd vindt plaats in het clubhuis zo
mogelijk binnen een half uur na afloop van de wedstrijd. Het precieze tijdstip zal
van tevoren door de Wedstrijdcommissie bekend worden gemaakt. Het is een
sportieve plicht van iedere deelnemer de prijsuitreiking bij te wonen Op een prijs
kan alleen aanspraak worden gemaakt indien men bij de prijsuitreiking aanwezig is
(bij teamwedstrijden indien tenminste één der teamleden aanwezig is).
Indien aan de wedstrijd een officiële trofee is verbonden, blijft deze voor de winnaar
ter beschikking.
In alle andere gevallen gaat de prijs automatisch over naar de eerstvolgende in de
einduitslag. De prijzen betrekking hebben op de neary en de longest worden bij
afwezigheid van de winnaar niet uitgereikt tenzij een eventuele sponsor hierover
anders besluit. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie,
kan van de eis van aanwezigheid bij de uitslag en de prijsuitreiking worden
afgezien. In dat geval moet door de speler iemand worden aangewezen die
namens hem de prijs in ontvangst neemt.

8

BAANRECORD

8.1

Het baanrecord kan alleen gevestigd/verbeterd worden met alle tees en holes in de
normale medalpositie en ook nog uitsluitend tijdens door de Wedstrijdcommissie
georganiseerde en ingedeelde qualifying wedstrijden.
Hiervoor komen in aanmerking strokeplay en stableford wedstrijden, met dien
verstande dat tijdens een stableford wedstrijd alleen een baanrecord gevestigd kan
worden indien op alle holes een stablefordscore behaald is. (In een
stablefordwedstrijd mag niet uitgeholed worden indien geen score behaald kan
worden.)

9

SLOTBEPALINGEN
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9.1

Mocht tijdens of na afloop van de prijsuitreiking blijken dat de Wedstrijdcommissie
ten aanzien van de toepassing of uitleg van de golfregels, de local rules, de regels
van de etiquette of de bepalingen van dit reglement een onjuiste of onvolledige
beslissing heeft genomen, dan verandert daardoor de door de Wedstrijdcommissie
vastgestelde uitslag en prijstoekenning niet, tenzij een speler een straf van
diskwalificatie heeft opgelopen, die ten tijde van de uitslag niet bekend was bij de
Wedstrijdcommissie(regel 34.1 B exceptions ).

9.2

Overtreding of niet nakomen van de regels voor etiquette, alsmede het te langzaam
spelen, zulks ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie, kan door de
Wedstrijdcommissie - al naar gelang de ernst van de overtreding of niet nakoming worden bestraft met diskwalificatie of uitsluiting van deelname aan wedstrijden
gedurende een bepaalde periode. De maatregel van uitsluiting zal schriftelijk
worden bevestigd doch niet eerder dan nadat de Club Referee dienaangaande is
geraadpleegd.

9.3

Iedere speler dient door hem geconstateerde overtredingen tegen de golfregels en
regels van de etiquette onverwijld te melden aan de wedstrijdleiding.

9.4

Overtreding van de regels van dit reglement heeft - voor zover in de golfregels
dienaangaande niet anders wordt bepaald - tot gevolg: in matchplay verlies van de
hole waarop de overtreding is begaan en in strokeplay twee strafslagen op de
betreffende hole.
In geval van herhaalde overtredingen kan worden overgegaan tot uitsluiting voor
een bepaalde periode of een aantal wedstrijden. Deze uitsluiting zal door het
Bestuur schriftelijk worden bevestigd.

9.5

Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is, behoudens (medische)
noodgevallen, verboden. Voor een eventuele oproep voor een noodgeval moet de
beltoon ingesteld zijn op “stil” of “trillen”. De commissie en de medespelers dienen
vooraf geïnformeerd te worden over zulk gebruik van de mobiele telefoon tijdens de
wedstrijd. Het gebruik van de mobiele telefoon zoals hierboven staat omschreven,
mag nimmer het spel van de medespelers verstoren. Overtreding van deze regel
kan worden bestraft met diskwalificatie volgens Regel 33-7.

9.6

De wedstrijdcommissie streeft ernaar om de wedstrijden vlot te laten verlopen.
Daarom worden de volgende speeltijden als uitgangspunt genomen: een drie-bal
maximaal 2 uur en 15 minuten over 9 holes en maximaal 4 uur en 30 minuten over
18 holes. Belangrijk is dat de speler/groep in positie blijft. De speler/groep is uit
positie als bij aankomst op een Par 3 de vorige speler/groep de afslagplaats van de
volgende hole al verlaten heeft. Of bij een Par 4 als de green leeg is als de
speler/groep heeft afgeslagen en bij een Par 5 de vorige speler/groep al op de
green is als de speler/groep op de afslagplaats komt. Als de speler/groep uit positie
is zal de speler/groep sneller moeten gaan spelen. De wedstrijdleiding ziet hierop
toe.
Straf overtreding
Matchplay
Strokeplay
1e overtreding
waarschuwing
waarschuwing
e
2 overtreding
verlies van de hole
1 slag
3e overtreding
diskwalificatie
2 slagen
4e overtreding
diskwalificatie
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9.7

Handelwijze wanneer het spel wordt stopgezet door de Commissie volgens
Regel 6-8 b
Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd,
tenzij omstandigheden het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen volgens
Regel 33-7.
Handelwijze wanneer het spel wordt hervat door de Commissie volgens
Regel 6-8 d

9.8

Signalering bij onweer
De volgende signalen worden gebruikt.
Het spel onmiddellijk onderbreken: een aanhoudende toon van de sirene.
Het spel onderbreken: Bij herhaling drie opeenvolgende tonen van sirene.
Het spel hervatten: Bij herhaling twee korte tonen van sirene.
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