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KORTE HANDLEIDING OVER DE AMATEURSTATUS REGELS VOOR TOPGOLFERS 
 
INLEIDING 
 
De Amateurstatus Regels gelden wereldwijd. Deze regels willen we graag delen met de 
topgolfers.  
 
Voor topgolfers met een lage handicap geldt dat hun grotere vaardigheid kan leiden tot een 
grotere bekendheid, waardoor de kans toeneemt op problemen met de Amateurstatus 
Regels. De begrippen golfvaardigheid en reputatie zijn gedefinieerd in de regels, en een 
aantal bepalingen in de Amateurstatus Regels gelden specifiek voor spelers die over een 
grote golfvaardigheid beschikken (topgolfer)en zekere reputatie hebben verworven. Dat 
zijn in Nederland spelers die nationale kampioenschappen hebben gewonnen, hun land of 
regio hebben vertegenwoordigd, in de hoofdklasse competitie uitkomen of op het hoogste 
niveau aan wedstrijden meedoen. 
 
De onderstaande lijst heeft ten doel een korte handleiding te zijn om een onopzettelijke 
overtreding van de Amateurstatus Regels te voorkomen. 
 
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat een aantal van de onderstaande richtlijnen op alle 
amateurgolfers van toepassing is, ongeacht hun vaardigheid, en dat er bepaalde 
uitzonderingen zijn die uitsluitend gelden voor evenementen voor spelers jonger dan 18 jaar 
(juniorgolfer). 
 
WAT MAG EEN AMATEUR GOLFER: 
Professionalisme (Regel 2) 
- Informatie inwinnen over zijn vooruitzichten als professional. 
- Werken in een golfwinkel, met dien verstande dat hij de regels niet op andere wijze 

overtreedt (bijv. geven van golfinstructie als onderdeel van de werkzaamheden), werken als 
caddie, medewerker op een golfbaan, golfbaanontwerper of clubmaker. 

- Deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd voor een professional tour, mits hij van tevoren 
schriftelijk afstand doet van zijn recht op prijzengeld. 

 
Prijzen (Regel 3) 
- Accepteren van een prijs met een winkelwaarde van maximaal 750 euro. 
- Accepteren van een prijs voor een hole in one tijdens een 9 of 18 holes wedstrijd zonder 

limiet en mag ook in contant. 
- Accepteren van symbolische prijzen die een duidelijke inscriptie bevatten (de waarde van 

deze prijzen mag boven de limiet van 750 euro zijn). 
- Spelen om geldprijzen die direct aan een erkend goed doel worden gedoneerd,  mits de 

organisator  vooraf goedkeuring heeft verkregen bij de NGF.  
- Een waardebon als prijs gewonnen tijdens een clubwedstrijd mag op de clubrekening 

worden bijgeschreven en worden gebruikt voor betaling van barrekening, clublidmaatschap, 
inschrijfgeld, en andere voorzieningen van een club, zoals gebruik van de drivingrange, 
golflessen, gebruik golfkar, greenfees, eten en drinken.  

- Waardebonnen tijdens nationale wedstrijden inwisselen bij de NGF en tegen vertoning van 
betalingsbewijzen vergoeding van onkosten ontvangen, zoals reis- en verblijfskosten en 
andere kosten die gerelateerd zijn aan deelname aan een wedstrijd. 
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- Onkosten en studiebeurzen(Regel 4 en Regel 6-5)   
- Accepteren van gratis consumpties en maaltijden tijdens een wedstrijd, mits dit aan alle 

deelnemers wordt aangeboden. 
- Financiële steun ontvangen van een familielid.  
- Financiële ondersteuning ontvangen voor deelname aan individuele evenementen, mits 

deze ondersteuning geschiedt door de NGF 
- Een onkostenvergoeding ontvangen als hij deelneemt aan een teamevenement voor zijn 

land of club. 
- Een onkostenvergoeding ontvangen voor een demonstratie ten behoeve van een algemeen 

erkend goed doel. 
- Als lid van een competitieteam een onkostenvergoeding ontvangen als hij zijn club in de 

competitie vertegenwoordigt (werkelijk gemaakte kosten). 
-  Een onkostenvergoeding ontvangen voor niet aan wedstrijdgolf gerelateerde activiteiten, 

zoals coaching kosten, kosten van uitrusting, lidmaatschapskosten, kosten van medische 
behandeling, kosten van fitness en sportpsychologie, mits de speler geen reclame maakt 
voor de bron van de onkostenvergoeding.  

- Een financiële ondersteuning ontvangen voor golftraining.     
- Een studiebeurs accepteren als de voorwaarden zijn goedgekeurd door de NGF. 

 
Regel 5 Lesgeven  

- Instructie geven over de techniek van de golfswing, mits niet tegen betaling. 
 

Wat mag een junior golfer (jonger dan 18 jaar) extra ten opzichte van andere 
amateurgolfers? 
- Een junior golfer mag een onkostenvergoeding ontvangen voor deelname aan wedstrijden 

uitsluitend voor junior golfers. 
 

WAT MAG EEN AMATEUR GOLFER NIET:  
Professionalisme (Regel 2) 

- Een aanvraag doen om professional te worden of enige overeenkomst aangaan met een 
individuele sponsor of zaakwaarnemer voor professionals. 

- Inschrijven voor een kwalificatiewedstrijd voor een professional tour zonder dat hij van 
tevoren schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op prijzengeld. 

 
Prijzen (Regel 3) 
- Een prijs accepteren die bestaat uit het vergoeden van onkosten om aan een wedstrijd deel 

te nemen. 
-  Spelen om geldprijzen. 
- Een prijs accepteren met een winkelwaarde hoger dan 750 euro (winkelwaarde is de 

normaal aanbevolen verkoopprijs waarvoor koopwaar voor iedereen te koop is in de 
detailhandel). 

- Het inwisselen van een prijs of waardebon voor geld. 
 

Onkosten (regel 4) 
 - Vergoeding van onkosten ontvangen voor het spelen in een individuele golfwedstrijd van  
   ieder ander dan een familielid of de NGF. 

- Voordelen accepteren om deel te nemen aan een golfwedstrijd, zoals gratis 
maaltijden of een teruggave van inschrijfgeld, welke niet aan alle deelnemers worden 
aangeboden 
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Lesgeven tegen betaling (Regel 5) 
- Betaling of vergoeding ontvangen voor het geven van instructie over de daadwerkelijke 

techniek van de golfswing of het slaan van een golfbal. 
 
 

WAT MAG EEN AMATEUR TOPGOLFER? 
Reclame en promotionele activiteiten (Regel 6) 
- Accepteren van gratis uitrusting van een fabrikant, mits geen naam of afbeelding van de 

speler in publicaties (o.a. facebook, twitter, website) in samenhang met de uitrusting wordt 
gebruikt.   

- Zijn naam op zijn uitrusting (o.a. golftas en kleding) vermelden samen met de naam van de 
fabrikant van de tas. De naam van de speler mag geen grotere omtrek hebben dan 22 cm 
(kleding) en 50 cm (golftas) 

-  Als lid van een competitieteam van een club die wordt gesponsord, kleding dragen waarop 
de naam en/of het logo van de sponsor(s) staan, mits de omtrek van de namen en/of 
logo’s niet groter is dan 22 cm totaal. Op elk kledingstuk mag het logo en/of de naam van 
de sponsor(s) staan, met deze afmeting. Een speler mag met deze kleding deelnemen aan 
individuele wedstrijden. 

- Zijn naam mag worden vermeld in de normale verslaggeving door de pers of andere media. 
- Een eigen website onderhouden, waarop hij informatie over zichtzelf en zijn prestaties 

vermeldt. Hierop mag ook zijn home club staan, zijn werkgever en de uitrusting die hij 
gebruikt. 

 
WAT MAG EEN AMATEUR TOPGOLFER NIET: 
Reclame en promotionele activiteiten (Regel 6) 
- Zijn naam of beeltenis op enige wijze beschikbaar stellen voor commerciële uitingen of het 

verwerven van fondsen. 
- Een teamfoto van een clubcompetitieteam waarop zijn beeltenis en naam voorkomen, mag 

niet door (commerciële) sponsors gepubliceerd worden voor advertentie- of 
promotiedoeleinden. 

- Op zijn eigen website een sponsor vermelden of reclame maken voor enige commerciële 
activiteit of een link vermelden naar een commerciële website. 

- Uitrusting verkopen die hij gratis van een fabrikant heeft ontvangen. 
- Zijn eigen naam of de naam van de sponsor (teamsponsoring) op zijn auto vermelden. 

 
- Betaling of vergoeding accepteren voor het optreden in radio- of televisie-uitzendingen over 

golf of medewerking aan golfartikelen of boeken, tenzij hij zelf de auteur is en golfinstructie 
daarin niet voorkomt. 

- Een bijzonder lidmaatschap of lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief aannemen als 
aanmoediging om voor een club te spelen. 

- Zich gedragen op een manier die schadelijk wordt beschouwd voor de belangen van 
amateurgolf. 

 
CONCLUSIE 
Golfers kunnen door onbekendheid met de amateurstatusregels de kans lopen om deze 
onopzettelijk te overtreden. Beslissingen met betrekking tot deze regels worden genomen 
door de Handicap en Regelcommissie van de NGF. Indien er enige twijfel bestaat over een 
voorgenomen handelwijze, dan adviseren wij u contact op te nemen met Robert Hage 
(robert.hage@ngf.nl). 
 
 


