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Vragen

Waarom organiseren clubs wedstrijden
en voor wie?

Waarom en voor wie?

• Waarom organiseren we wedstrijden?
• Voor wie organiseren we wedstrijden?

• Hoe kun je de behoefte inventariseren?
➢ Middels een handige enquête!

De Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie (WECO)

Samenstelling Wedstrijdcommissie

• Minimaal 3 personen in de Commissie.
• Minimaal 3 wedstrijden per commissielid.
• Meer dan gemiddelde kennis van de golfregels en het handicapsysteem.
• Begin van het seizoen alles doornemen met de leden van de
wedstrijdorganiserende commissies (dames, heren, senioren en jeugd).
• Subcommissies voor speciale taken.

De Wedstrijdcommissie

Taken Wedstrijdcommissie

• Opstellen wedstrijdkalender
• Opstellen wedstrijdreglement
• Opstellen vaste instructies wedstrijdleiders
• Organiseren van de wedstrijden
• Coördineren van activiteiten met overige wedstrijdorganiserende commissies

De Wedstrijdcommissie

Taken Wedstrijdcommissie

• Opstellen van de wedstrijdkalender
o Voor wie?
o Wat (inhoud)? 9 holes wedstrijden?
o Wanneer opstellen?
o Waar publiceren?

De Wedstrijdcommissie

Vragen

1. Mogen spelers met handicap van 37 of hoger meedoen aan clubwedstrijden?

2. Zo ja, ontvangen zij volledige handicapverrekening?
3. Houd je bij het maken van de wedstrijdkalender,
en vooral de starttijden,
V
rekening met ruimte voor niet-wedstrijd deelnemers?

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement

• Wie stelt het reglement op?
• Wanneer opstellen?
• Waar publiceren?
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Wedstrijdreglement

Inhoud Wedstrijdreglement

• Taken commissie

Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
minder dan 10 telt niet mee voor klassement)
Maak een lijstje met wat er in moet staan.

• Voorwaarden voor deelname (zoals leeftijd, geslacht, handicap, amateur, bij

• Inschrijving (start en sluiting)
• Spelvorm (Q of Non-Q)

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

• Kleuren tees

• Startlijst (aanpassen mogelijk?)

Wedstrijdreglement

Vragen
4. Spelen in je wedstrijden de heren en dames van andere tees dan de
gele, respectievelijk de rode tee? En waarom wel/niet?

5. Kunnen spelers in een wedstrijd met
handicapverrekening van verschillende
Opdracht:
kleuren tees spelen? En waarom wel/niet?

Wedstrijdreglement

Inhoud Wedstrijdreglement

• (af)Melden voor de wedstrijd
• Starttijd, te laat komen/niet komen
• Handicaps

• aanpassen?

• De Golfregels en Plaatselijke Regels

Wedstrijdreglement

Inhoud Wedstrijdreglement

• Prijzen
• Oefenen
• Caddies
• Buggy’s

Opdracht

Wedstrijdreglement

Inhoud Wedstrijdreglement

• Staken van een wedstrijd
• Onreglementair gedrag
• Onsportief gedrag
• Doorstroming

Wedstrijdreglement

Gelijk eindigen

• Belangrijk in het reglement is wat te doen bij gelijk eindigen.
• NGF & R&A advies is matching cards (ook bij shotgun of 2-tee-start).
• Shotgun en start van meerdere tees:Opdracht:
hole 10-18 zijn dan altijd de laatste 9 holes.

Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.

Toetsen wedstrijdreglement in
break-out rooms

Wedstrijdreglement

Opdracht

• In groepen elkaars wedstrijdreglement vergelijken.

• Maak een lijstje met wat er in moet staan

Opdracht:
• Zou je je wedstrijdreglement nu aanpassen?

Bespreken uitkomsten toets
wedstrijdreglement

Checklist wedstrijdleider

Checklist wedstrijdleider

Checklist wedstrijdleider

• Controleer aanwezigheid inschrijflijst.

Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Controleren van de plaatselijke regels en eventueel extra plaatselijke regels
Maak een lijstje met wat er in moet staan.

• Controleren en eventueel aanpassen van de baanmarkeringen.
•

vaststellen (overleg met regelcommissie).

• Vaststellen of en waar spelers mogen oefenen op de baan.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

• Vaststellen van de afslagplaatsen en de pinposities samen met greenkeeper.

Checklist wedstrijdleider

Voorbereiding wedstrijd

• Vaststellen van het speelschema voor matchplay en de startlijst, inclusief

Opdracht:
starttijden, voor strokeplay wedstrijden
en de reservelijst.
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Maak een lijstje met wat er in moet staan.

• Vaststellen van beleid voor speeltempo en gedragsregels.

• Voorbereiden scorekaarten en kaart met pinposities ten behoeve van spelers (en
eventueel referees).

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

• In beginsel moet wedstrijdleider zelf vragen over interpretatie van Golfregels of
handicapsysteem (Q condities) kunnen beantwoorden. Eventueel clubreferee
beschikbaar voor vragen.

Checklist wedstrijdleider

Voorbereiding wedstrijd

De greenkeeper vertelt je een half uur voor de start van de wedstrijd dat er 3

Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Maak een lijstje met wat er in moet staan.

bunkers onder water staan.

➢ Wat nu?

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

Checklist wedstrijdleider

➢ Plaatselijke regel instellen.

➢ De bunkers op holes die vol staan met water zijn grond in bewerking in het algemene

Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Maak een lijstje met wat er in moet staan.

gebied. Deze bunkers worden voor de ronde niet als bunker beschouwd.

➢ Als de bal van een speler in deze grond in bewerking ligt of de grond in bewerking vormt
een belemmering voor de stand van de speler of zijn ruimte voor de voorgenomen swing,

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

dan mag de speler deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Checklist wedstrijdleider

De Commissie is niet bevoegd om een algemene plaatselijke regel in te stellen die alle
bunkers die vol staan met water tot grond in bewerking verklaart.

Vraagroepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Waarom niet?
Maak een lijstje met wat er in moet staan.
➢

De moeilijkheidsgraad
van
(course rating) kloptaanpassen?
dan niet meer en daarmee het
Vraag 1: Zou
u de
uwbaan
wedstrijdreglement

aantal te ontvangen slagen ook niet.

Checklist wedstrijdleider

Op de wedstrijddag

• Bijzonderheden Qualifying condities en noodzaak Plaatselijke Regels (bel met

Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.
Wedstrijd tevoren Q of Non-Q (extreem weer/baan).
Maak een lijstje met wat er in moet staan.
greenkeeper).

•

• Uitreiken scorekaarten en het verstrekken van informatie aan de spelers

betreffende de plaatselijke regels, speeltempo en gedragsregels die van kracht
zijn.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

• Tevens informatie over de te gebruiken afslagplaatsen en pinposities

Checklist wedstrijdleider

Op de wedstrijddag

• Het op tijd starten van matches en groepen

Vaststellen
en publiceren van de indeling van de groepen en de starttijden voor
• Verlenen van hulp met de regels aan spelers
spelers indien er sprake is van meerdere rondes waarvan deze informatie nog
• Handhaven beleid speeltempo in de baan (doorstroming regelen)
niet gepubliceerd is in moet staan.
• Contact weersinstantie i.v.m. mogelijk onweer en wat te doen bij onweer.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

Checklist wedstrijdleider
en.
Op de
wedstrijddag
Maak
een
lijstje met wat er Onderbreken van de wedstrijd als gevolg van
weers- of andere omstandigheden en bepalen wanneer het spel hervat kan
worden
(hoofdstuk
6E).
• Onderbreken
van de
wedstrijd als gevolg van weers- of andere omstandigheden
Inrichten
van een
ruimte
waarhervat
de spelers
het resultaat van een mat
en bepalen
wanneer
het spel
kan worden.

ch of hun strokeplay scorekaarten kunnen inleveren (hoofdstuk 6F).
• Inrichten van een ruimte waar de spelers het resultaat van een match of hun
Valideren van alle scores van een strokeplay ronde (hoofdstuk 6F).
strokeplay scorekaarten kunnen inleveren.
Vaststellen en publiceren van de indeling van de groepen en de starttijden voor
spelers indien er sprake is van meerdere rondes waarvan deze informatie nog
• Vaststellen en publiceren van de indeling van de groepen en de starttijden voor
niet
gepubliceerd is in moet staan.
spelers indien er sprake is van meerdere rondes waarvan deze informatie nog niet
gepubliceerd is.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen?

Checklist wedstrijdleider

Na start laatste groep

• Doorstroming regelen (marshal).
• Scorekaarten innemen en verwerken.
• Reglement en spelregelovertredingen afhandelen.

Opdracht:

• Eindranglijst (wat doen bij gelijk eindigen).
• PCC volgende ochtend pas.

Casussen in break-out rooms

Bespreking casussen

Casus 1

Je bent wedstrijdleider. Een uur voor de wedstrijd belt de greenkeeper.

De green van hole 2 is door kraaien helemaal omgewoeld en deze is niet
bespeelbaar.

Je wilt deze belangrijke Q wedstrijd door laten gaan.

➢ Wat doe je?

Casus 1

➢ Wil er sprake zijn van Q condities, dan mag er sprake zijn van één tijdelijke green
per 9 holes, mits de te spelen lengte van de 9 holes niet meer dan 50 meter
afwijkt van de gemeten lengte van de 9 holes.

➢ Je vraagt de greenkeeper een hole te steken op de wintergreen van hole 2 die 20

meter voor de zomergreen ligt en daar de vlag van hole 2 in te zetten.
Je zorgt dat op de overige 8 holes van de 1e 9 de teemerkers precies op de
meetpunten staan.

➢ Je brengt de spelers op de hoogte van de tijdelijke green op hole 2 en dat er
sprake blijft van Q condities.

Casus 2

Je bent wedstrijdleider en de greenkeeper belt je een uur voor de wedstrijd, want
op hole 9 en 10 hebben wilde zwijnen de greens omgewoeld en deze zijn niet
bespeelbaar.

Je wilt het clubkampioenschap wel door laten gaan.

➢ Wat doe je?

Casus 2

➢ Wil er sprake zijn van Q-condities, dan mag er sprake zijn van een tijdelijke green
per 9 holes, mits de te spelen lengte van de 9 holes niet meer dan 50 meter
afwijkt van de gemeten lengte van de 9 holes.

➢ Je vraagt de greenkeeper een hole te steken op de wintergreens van holes 9 en

laten10,
gaan
die beiden 20 meter voor de zomergreen liggen en daar de vlag in te zetten.
Je zorgt dat op de overige 8 holes van de 1e 9 en de overige 8 holes van de 2e 9
de teemerken precies op de meetpunten staan.

➢ Je brengt de spelers voor de start van de wedstrijd op de hoogte van de tijdelijke
green op hole 9 en 10 en dat er sprake blijft van Q-condities.

Casus 3

Een speler heeft zich een half uur voor de wedstrijd keurig bij de wedstrijdtafel
gemeld en zijn scorekaart opgehaald. Op zijn starttijd verschijnt hij niet op de
eerste tee. Zijn groep is inmiddels al gestart.

Je gaat de speler zoeken en hoort in de kleedkamer een luid gebons op de WC deur,

die niet te openen was. Je weet de speler te bevrijden.
De speler komt 10 minuten na zijn starttijd aan op de tee.

➢ Laat je de speler nog starten?

KLM Open 1985 Rosendaelsche

Regel 5-3

Casus 4

Een speler verschijnt 5 minuten na zijn starttijd aan de wedstrijdtafel met het
excuus dat hij te laat is door een lekke band.

Zijn groep is al gestart.

➢

Wat doe je?

Casus 4

➢ De speler is meer dan 5 minuten te laat op de tee verschenen en een lekke band
is geen uitzonderlijke omstandigheid die voorkomt dat de speler wordt
gediskwalificeerd.

Zou je dit anders oplossen?

➢ Ja, probeer dit praktisch op te lossen en te kijken of je de speler nog in een
andere groep kunt inpassen.

Wedstrijden en Qualifying condities

Qualifying condities in WHS
•

Door NGF goedgekeurde baan

•

Met een officiële Course en Slope Rating

•

Lengte baan volgens rating

•

In een toegestane spelvorm

•

Goedgekeurde marker

•

Vooraf registreren, want marker moet weten dat hij scores
moet noteren

•

Zorgen dat er volgens de (plaatselijke) regels wordt
gespeeld; uitholen, geen mulligans, etc.

•

9, 18 of 10-17 holes (onder voorwaarden)

Qualifying condities en Qualifying wedstrijd

Lengte gemeten baan

• Er zijn veranderingen aan de baan, zoals renovatie green waardoor tijdelijke
green (mag 1 per 9 holes) of onderhoud aan gele tee op hole 5 en 6, waardoor op
beide hole twee tijdelijke tees 15 meter voor meetpunt zijn neergelegd.

Opdracht:
• Normaal niet meer dan 10 meter voor meetpunt volgens WHS.

• In geval van onderhoud maximaal toegestane afwijking van gemeten lengte is 50
meter per 9 holes en 100 meter over 18 holes

Qualifying condities en Qualifying wedstrijd

Wanneer is een wedstrijd Qualifying?

➢ Als aan criteria Q condities is voldaan en gespeeld volgens de Golfregels.

➢ Als de wedstrijdvorm 3 stokken is, dan niet Qualifying, want Golfregels bepalen
dat je 14 stokken in je tas mag hebben.

Opdracht:

Let op:
Golfregels omvatten ook spelen volgens Plaatselijke Regels en op juiste wijze
gemarkeerde baan.

Qualifying condities & bevoegdheden Commissie
Spelen volgens (Plaatselijke) Regels

De baan is in mei zeer drassig door hevige regenval. Mag de commissie dit oplossen
door de plaatselijke regel voor plaatsen in te stellen?
➢ Nee, de commissie mag dat alleen in de periode tussen 1-11 en 1-5 doen. Buiten
deze periode toestemming NGF vragen.

Opdracht:

➢ Oplossing: de Commissie mag voorafgaand aan de wedstrijd de wedstrijd Non-Q
verklaren vanwege extreme weersomstandigheden.

➢ NB. De commissie mag niet achteraf de wedstrijd Non-Q verklaren

Qualifying condities & bevoegdheden Commissie
Mag Commissie bepalen dat een wedstrijd Non-Qualifying is, als er sprake is
van Qualifying condities?

➢ Nee, een commissie heeft deze bevoegdheid niet. Als er sprake is van
Q condities, dan is wedstrijd met een spelvorm die qualifying is per definitie
Qualifying.

Opdracht:

➢ Mogelijke oplossing: andere spelvorm bijvoorbeeld 3 stokken wedstrijd.

Spelvormen voor handicapdoeleinden

Spelvorm

Ronde type

Individeel Strokeplay Wedstrijden

Aantal holes

9

18

Stableford – wedstrijden

9

18

Par / bogey – wedstrijden

9

18

Maximum Score – wedstrijden

9

18

Qualifying condities en Qualifying wedstrijd
Wedstrijden over minder dan 18 holes

• 9 Holes wedstrijden nu voor iedereen mogelijk (ook spelers met handicap
lager dan 4,5).
• 10-17 holes wedstrijden.
o

Je kan ook wedstrijd over 12 Opdracht:
of 15 holes organiseren, mits je dit van
tevoren hebt bepaald op je wedstrijdkalender

Qualifying condities en Qualifying wedstrijd
Spelvormen waardoor wedstrijd niet Qualifying is

• Vossenjacht
• Vlaggenwedstrijd
• Eclectic
• Scramble
• Foursome
• Greensome

Casussen in break-out rooms

Casus 1

Je bent wedstrijdleider.

Een speler lid van je club maar met een andere homeclub komt bij je aan de
wedstrijdtafel. Hij heeft een handicap die een vol punt hoger is dan tijdens de
laatste clubwedstrijden.

Hij viel in de laatste twee clubwedstrijden al twee keer in de prijzen met scores van
38 en 40 Stablefordpunten.

➢

Wat doe je?

Casus 1

➢ Vraag de speler eerst naar de reden van de verhoging van zijn handicap, terwijl
hij 2 goede scores had ingeleverd.
➢ Als wedstrijdcommissie van de niet-homeclub van de speler mag je de handicap
alleen aanpassen voor de betreffende wedstrijd.
➢ Als je kijkt naar de resultaten van de speler, dan zou je hem een baanhandicap
van 3 punten lager dan zijn handicap op de homeclub kunnen geven en ontvangt
hij het aantal daarbij behorende slagen vanwege de goede resultaten tijdens de
vorige wedstrijden.
➢ Echter als er een goede reden is voor de verhoging van de handicap van de
speler (bijvoorbeeld blessure), waardoor hij nu minder goed speelt, dan kan je
de speler van zijn huidige handicap laten spelen.

Casus 2

Je hebt de wedstrijdleiding van een Stablefordwedstrijd waar gestart wordt van
verschillende tees.
Een speler komt bij je aan de wedstrijdtafel en zegt dat de wedstrijd daarom niet
Qualifying is.
a. Heeft de speler gelijk?

b. Moet je nog ergens rekening mee houden bij het bepalen van het
wedstrijdresultaat als 2 spelers A en B na 18 holes gelijk eindigen met 36
Stablefordpunten?
A is gestart op hole 1 en B is gestart op hole 10?
c. Is hier iets voor in je wedstrijdreglement geregeld?

Casus 2

a. Als een wedstijd wordt gestart van verschillende holes blijft het een Qualifying
wedstrijd, want alle spelers spelen uiteindelijk dezelfde holes.
b. Als wedstrijdcommissie is het verstandig om bij gelijk eindigen het systeem van
matching cards toe te passen.
c. Je moet van tevoren in je wedstrijdreglement vastleggen dat hierbij de hole 1018 van de wedstrijdbaan als laatste 9 holes gelden, want anders kun je de
resultaten van spelers niet met elkaar vergelijken.
➢ Waarom bij gelijk eindigen niet de speler de laagste handicap laten winnen?
• De handicap is bedoeld als equalizer. Spelers met een verschillende
handicap hebben eenzelfde resultaat bereikt met hun handicap.
• Daarnaast is statistisch gebleken dat lagere handicappers een grotere
kans hebben om te winnen dan een hogere handicapper.

Casus 3

‘S ochtends voor een strokeplaywedstrijd hoor je als wedstrijdleider dat het flink zal
stormen en er kans op onweer is.
Het onweer zal ongeveer midden in de wedstrijd beginnen en na een half uur weer
voorbij zijn.

➢ Welke voorzorgsmaatregelen neem je als wedstrijdleider?

Casus 3
➢ Je kunt voorafgaand aan de wedstrijd deze Non-Qualifying verklaren vanwege de
extreme weersomstandigheden.
➢ Daarnaast is het van belang dat je een duidelijke procedure voor onweer in je

wedstrijdreglement hebt opgenomen en de spelers hiervan ook op de hoogte zijn.
Licht de procedure nog een keer toe als spelers hun scorekaart komen ophalen bij
de wedstrijdtafel.
➢ Zorg dat je een wedstrijd tijdig onderbreekt met de daarvoor bestemde signalen
ruim voordat het onweer begint, zodat spelers de kans hebben om het clubhuis
veilig te bereiken.
➢ Als het onweer voorbij is, dan kun je de wedstrijd weer hervatten. Geef spelers
de kans om even in te slaan en naar de hole te gaan waar zij gestopt zijn.
➢ Geef een signaal om het spel te hervatten.

Casus 4
Het is hartje zomer en de temperatuur zal tijdens een Stablefordwedstrijd voor de
senioren (met een grote groep 60 plussers) tussen de 30 en 35 graden zijn?

➢ Welke voorzorgsmaatregelen neem je?

Een groep spelers komt na het spelen van de 9e hole het clubhuis binnen om een
flesje water te bestellen en nog een extra flesje voor in de baan mee te nemen en
even enkele minuten af te koelen van de hitte. Binnen 3 minuten staan zij weer op
de tee van de 10e hole.

➢ Mag dat en welke beslissing neem je?

Casus 4
➢ Zorg dat je bij de doorkomst tussen de 9e en 10e tee verfrissingen voor de spelers
klaar hebt staan, zodat zij weer even op temperatuur kunnen komen. De
veiligheid en gezondheid van spelers moet in dit geval centraal staan. Je kunt
natuurlijk ook met een buggy met frisdrank door de baan gaan om de spelers
tijdens hun ronde van drank te voorzien.

➢ Spelers mogen tussen de 9e en 10e hole een korte stop van enkele minuten
maken om eten en drinken te krijgen (zie Interpretatie 5-6a/1).
De spelers lopen door hun gedraging geen straf op nu zij binnen 3 minuten weer
op de tee staan.

Casus 5
Een speler komt bij je aan de wedstrijdtafel voor de woensdagavondwedstrijd. Hij
meldt dat hij ’s ochtends ook aan de 18 holes herenochtend heeft meegedaan.

a. Mag de speler van je meedoen aan de woensdagavondcompetitie en graag
antwoord motiveren?
b. Is er in je wedstrijdreglement iets opgenomen voor dit soort situaties?
c. Maakt het verschil of de woensdagavond competitie een strokeplay- of
matchplaywedstrijd is?

Casus 5
a. Je mag voorafgaand aan een strokeplayronde niet oefenen volgens regel 5.2b.
De speler heeft door deel te nemen aan de herenochtend op de baan geoefend.
Hij weet waar de vlaggen staan, hoe snel de greens zijn en heeft daardoor
voordeel ten opzichte van de andere deelnemers aan de wedstrijd.
De speler mag daarom niet meedoen aan de wedstrijd. Leg dit aan de speler uit.
b. De Commissie kan in een plaatselijke regel het oefenen voor een wedstijd
toestaan, maar wij adviseren dat niet te doen. Of de speler kan buiten

mededinging meedoen.
c. Ja, dat maakt een groot verschil, daar voor een matchplaywedstrijd wel al eerder
op de wedstrijdbaan gespeeld mag worden.

Vragen en korte evaluatie

Bedankt
en tot volgende week

