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Voorwoord bij de Amateurstatus Regels van 2016
Echte amateurs komen in de sport tegenwoordig steeds minder voor
dan vroeger. Toch zijn de R&A en USGA ervan overtuigd dat het
onderscheid tussen amateur- en professional golf gehandhaafd moet
blijven.
Amateurgolf heeft twee kenmerkende eigenschappen en dat deze
samen gaan, komt in de sport zelden voor:
• de Regels van het spel worden door de speler zelf toegepast, en
• er is een doeltreffend handicap systeem dat elke speler in staat
stelt onder gelijke voorwaarden tegen andere spelers te spelen.
Deze kenmerkende eigenschappen bepalen voor een deel de grote
aantrekkingskracht van amateurgolf, maar daarmee bieden zij ook de
mogelijkheid dat onbeheersbare financiële prikkels zouden kunnen
leiden tot overmatige druk op de integriteit van de speler, waardoor
golf in diskrediet gebracht zou kunnen worden.
De Amateurstatus Regels willen met passende grenzen en
beperkingen bewerkstelligen dat amateurgolfers zich richten op de
uitdagingen van de sport en de geest van het spel in plaats van op
enig financieel gewin.
Maar het Amateurstatus reglement erkent ook de behoefte om jonge
getalenteerde golfers op weg te helpen indien zij ondersteuning van
bronnen van buiten de sport nodig hebben bij hun verdere
ontwikkeling.
Kortgeleden zijn de Regels aanzienlijk versoepeld om meer
mogelijkheden te scheppen voor jonge spelers om hun maximale
potentieel te bereiken middels ondersteuning (financieel of
anderszins) onder toezicht van de nationale Autoriteit Amateurstatus.
In dit reglement is de regel over prijzengeld herzien om het
makkelijker te maken voor amateurgolfers om gerenommeerde
goede doelen te ondersteunen.
De R&A en USGA verwachten dat de Amateurstatus Regels zich
verder blijven ontwikkelen, maar blijven zich inzetten om het
Amateurstatus reglement in stand te houden voor de miljoenen
golfers die genieten van golf louter door de uitdagingen van de baan,
hun medespelers en het spel zelf.
Inleiding
De R&A en USGA behouden het recht om de Amateurstatus Regels
te wijzigen en om te allen tijde interpretaties met betrekking tot de

amateurstatus te maken en te wijzigen. Neem contact op met de R&A
voor actuele informatie of ga naar www.randa.org.
Waar in de Amateurstatus Regels over personen wordt gesproken,
worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.
Definities
De Definities staan in alfabetische volgorde en in de Regels zelf zijn
gedefinieerde woorden en uitdrukkingen cursief gedrukt.
Amateurgolfer
Een ‘amateurgolfer’, of hij in wedstrijdverband of recreatief speelt, is
iemand die golf speelt voor de uitdaging die het biedt, niet als beroep
en niet voor financieel gewin.
Autoriteit Amateurstatus
De ‘Autoriteit Amateurstatus’ voor de uitvoering van de
Amateurstatus Regels is in ieder land de nationale golfbond of
federatie van dat land.
Noot: In Nederland is de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie de
Autoriteit Amateurstatus en in België de Koninklijke Belgische Golf
Federatie.
Commissie
De ‘Commissie’ is de bevoegde Commissie van de Autoriteit
Amateurstatus.
Golfvaardigheid of reputatie
Het is de taak van de Autoriteit Amateurstatus om te besluiten of een
bepaalde amateurgolfer iemand is met ‘golfvaardigheid of reputatie’.
In het algemeen wordt een amateurgolfer alleen als golfvaardig
beschouwd als hij:
(a) regionale of nationale wedstrijden heeft gewonnen of geselecteerd
is om zijn nationale golfbond of federatie te vertegenwoordigen, of
(b) op het hoogste niveau aan wedstrijden meedoet.
Golfreputatie kan alleen worden verkregen door golfvaardigheid en
zo’n reputatie wordt geacht vijf jaren voort te duren nadat de
golfvaardigheid van de speler is gedaald onder de standaard die
wordt bepaald door de Autoriteit Amateurstatus.
Huldeblijk of oorkonde
Een ‘huldeblijk of oorkonde’ is een beloning voor opmerkelijke
prestaties of bijdragen aan golf en moet duidelijk worden
onderscheiden van prijzen bij wedstrijden. Aan een huldeblijk of
oorkonde mag geen financiële beloning verbonden zijn.

Instructie
Onder ‘instructie’ verstaat men het geven van fysieke golfinstructie,
dat wil zeggen de daadwerkelijke techniek van de golfswing en het
slaan van een golfbal.
Noot: Instructie houdt niet in het lesgeven over de psychologische
aspecten van het spel of over de Etiquette of de Golfregels.
Juniorgolfer
Een ‘juniorgolfer’ is een amateurgolfer die nog niet een specifieke
leeftijd heeft bereikt die door de Autoriteit Amateurstatus is bepaald.
Regel of Regels
Het woord ‘Regel’ of ‘Regels’ verwijst naar de Amateurstatus Regels
en de uitleg daarvan in ‘Decisions on the Rules of Amateur Status’.
R&A
‘R&A’ betekent R&A Rules Limited.
Symbolische prijs
Een ‘symbolische prijs’ is een trofee gemaakt van goud, zilver,
porselein, glas of iets dergelijks, die duurzaam en kenmerkend is
gegraveerd.
USGA
De ‘USGA’ betekent de United States Golf Association.
Waardebon
Een ‘waardebon’ is een voucher, cadeaubon, tegoedbon of iets
dergelijks, goedgekeurd door de Commissie belast met de
wedstrijdleiding voor de aankoop van goederen of diensten bij een
golfshop, een golfclub of een andere detailhandel.
Winkelwaarde
De ‘winkelwaarde’ van een prijs is de normale aanbevolen
verkoopprijs waarvoor koopwaar voor iedereen te koop is in de
detailhandel.
Regel 1 - De Amateur
1-1. Algemeen
Een amateurgolfer moet het spel spelen en zich gedragen volgens de
Regels.
1-2. Amateurstatus
De Amateurstatus is een universele voorwaarde om als amateurgolfer

in golfwedstrijden te mogen spelen. Een persoon die in strijd met de
Regels handelt, kan zijn Amateurstatus verliezen, als gevolg waarvan
hij niet meer gerechtigd is om in amateurwedstrijden te spelen.
1-3. Doel van de Regels
Het doel van de Regels is het onderscheid tussen amateurgolf en
professional golf te handhaven en te waarborgen dat amateurgolf,
dat grotendeels zelfregulerend is met betrekking tot de Golfregels en
handicapping, gevrijwaard is van de druk als gevolg van
onbeheersbare sponsoring en financiële prikkels. De Regels willen
met passende grenzen en beperkingen bewerkstelligen dat
amateurgolfers zich richten op de uitdagingen van de sport en de
beloning die daarbij hoort in plaats van op enig financieel gewin.
1-4. Twijfel over de Regels
Iemand die twijfelt of zijn voorgenomen acties volgens de Regels zijn
toegestaan, behoort de Autoriteit Amateurstatus te raadplegen. Een
organisator of sponsor van een golfwedstrijd voor amateurs of een
wedstrijd waarbij amateurgolfers zijn betrokken, die twijfelt of zijn
voorgenomen plannen in overeenstemming zijn met de Regels,
behoort de Autoriteit Amateurstatus te raadplegen.
Regel 2 – Professionalisme
2-1. Algemeen
Een amateurgolfer mag zich niet gedragen als een professional golfer
of zich een professional noemen. Voor de toepassing van deze Regels
is een professional golfer degene die:
• golf speelt voor zijn beroep, of
• als een professional golfer werkt, of
• meedoet aan een wedstrijd als een professional, of
• lid is van een Professional Golfers’ Association (PGA), of
• lid is van een Professional Tour die exclusief toegankelijk is voor
professional golfers.
Uitzondering: Een amateurgolfer mag lid zijn van een categorie van
PGA, ervan uitgaande dat deze categorie geen speelrechten verleent
en het slechts voor administratieve doeleinden is.
Noot 1: Een amateurgolfer mag informatie inwinnen over zijn
mogelijke vooruitzichten als professional met inbegrip van het zonder
succes solliciteren naar een baan als professional en hij mag in een
golfshop werken en daarvoor een salaris of tegemoetkoming
ontvangen, mits hij niet op enige andere wijze de Regels overtreedt.
Noot 2: Indien een amateurgolfer moet meedingen in een of meer
kwalificatiewedstrijden om in aanmerking te komen voor het
lidmaatschap van een Professional Tour, mag hij zich daarvoor

inschrijven en eraan deelnemen zonder dat hij zijn Amateurstatus
verliest, mits hij vooraf schriftelijk afstand doet van zijn recht op de
geldprijzen van de wedstrijd.
2-2. Overeenkomsten en afspraken
a. Nationale golfbonden of federaties
Een amateurgolfer mag een overeenkomst aangaan of een afspraak
maken met zijn nationale golfbond of federatie, mits hij, zolang hij
amateurgolfer is, daardoor niet, direct of indirect, een salaris,
tegemoetkoming of enig financieel gewin verkrijgt, tenzij anders is
voorzien in de Regels.
b. Zaakwaarnemers voor professionals, sponsoren en andere
derde partijen
Een amateurgolfer mag een overeenkomst aangaan of een afspraak
maken met een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot een
zaakwaarnemer voor professionals of een sponsor), mits:
(i) de golfer ten minste 18 jaar is
(ii) de overeenkomst of de afspraak uitsluitend is gericht op de
toekomst van de golfer als professional en niet is bedongen dat hij als
amateurgolfer moet deelnemen aan bepaalde evenementen voor
amateurs of professionals, en
(iii) de amateurgolfer, zolang hij amateurgolfer is, daardoor niet,
direct of indirect, een salaris, tegemoetkoming of enig financieel
gewin verkrijgt, tenzij anders is voorzien in de Regels.
Uitzondering: In speciale individuele gevallen kan een amateurgolfer
jonger dan 18 jaar de Autoriteit Amateurstatus verzoeken hem toe te
staan zo’n overeenkomst aan te gaan als die een looptijd heeft van
hooguit 12 maanden en niet kan worden verlengd.
Noot 1: Een amateurgolfer wordt aangeraden de Autoriteit
Amateurstatus te raadplegen alvorens hij zo’n overeenkomst tekent
of afspraken maakt met een derde partij om zich ervan te overtuigen
dat het in overeenstemming is met de Regels.
Noot 2: Indien een amateurgolfer een studiebeurs heeft ontvangen
(g zie Regel 6-5) of in de toekomst een studiebeurs wil aanvragen,
wordt hem aangeraden contact op te nemen met de nationale
instantie die dergelijke studiebeurzen reguleert en/of de betreffende
onderwijsinstelling, om er zeker van te zijn dat overeenkomsten of
afspraken met derde partijen zijn toegestaan volgens de toepasselijke
studiebeursreglementen.
Regel 3 – Prijzen
3-1. Spelen om geldprijzen
a. Algemeen

Een amateurgolfer mag niet om geldprijzen spelen of daaraan
gelijkwaardige beloningen in een golfwedstrijd of een
golfdemonstratie.
Een amateurgolfer mag wel meedoen aan een golfwedstrijd of
golfdemonstratie waaraan geldprijzen of daaraan gelijkwaardige
beloningen zijn verbonden, mits hij vooraf schriftelijk afstand doet
van zijn recht op het prijzengeld van dat evenement.
Uitzondering: Hole-in-one-prijzen g zie Regel 3-2b.
b. Prijzengeld voor het goede doel
Een amateurgolfer mag aan een evenement meedoen waar het
prijzengeld of daaraan gelijkwaardige beloning rechtstreeks wordt
gedoneerd aan een geregistreerd goed doel, mits de Autoriteit
Amateurstatus vooraf goedkeuring heeft gegeven aan de organisator.
(Gedrag in strijd met het doel van de Regels g zie Regel 7-2.)
(Beleid met betrekking tot gokken en wedden g zie Appendix.)
3-2. Maximumwaarde van prijzen
a. Algemeen
Een amateurgolfer mag geen prijs (met uitzondering van een
symbolische prijs) of waardebon aannemen, waarvan de
winkelwaarde hoger is dan £ 500 of een daaraan gelijk bedrag, of
zoveel lager als door de Autoriteit Amateurstatus kan worden
vastgesteld *). Deze limiet geldt voor het totaal aantal prijzen of
waardebonnen die een amateurgolfer ontvangt in een wedstrijd of
reeks van wedstrijden.
*) in Nederland en België tot nader order € 750.
Uitzondering: Hole-in-one-prijzen g zie Regel 3-2b.
Noot 1: De prijslimieten gelden voor elke vorm van golfwedstrijd,
zowel op een golfbaan, driving range als op een golfsimulator en
betreffen ook neary- en longest drivewedstrijden.
Noot 2: De Commissie belast met de wedstrijdleiding is
verantwoordelijk voor het verifiëren van de winkelwaarde van een
prijs.
Noot 3: Het wordt aanbevolen dat de totale waarde van prijzen voor
een scratchdivisie of voor elke handicapdivisie niet meer bedraagt
dan tweemaal de voorgeschreven limiet bij een 18-holeswedstrijd,
driemaal die limiet bij een 36-holeswedstrijd, vijfmaal die limiet bij
een 54-holeswedstrijd en zesmaal bij een 72-holeswedstrijd.
b. Hole-in-one-prijzen
Een amateurgolfer mag een prijs accepteren die de limiet van Regel
3-2a overschrijdt, inclusief een geldprijs, voor een hole-in-one
gemaakt in een ronde golf, maar ook voor een hole-in-one in hole-inone-wedstrijden die geen onderdeel van een ronde golf vormen

(inclusief hole-in-one-wedstrijden waarbij meerdere pogingen
mogelijk zijn) en voor een hole-in-one in hole-in-one-wedstrijden
gehouden anders dan op een golfbaan (bijvoorbeeld op een driving
range of een golfsimulator of in een puttingwedstrijd op een
puttingreen) mits de lengte van de slag minimaal 50 meter is.
3-3. Huldeblijk of oorkonde
a. Algemeen
Een amateurgolfer mag geen huldeblijk of oorkonde aannemen
waarvan de winkelwaarde hoger is dan de toegestane limiet zoals
voorgeschreven in Regel 3-2.
b. Meerdere prijzen
Een amateurgolfer mag meer dan één huldeblijk of oorkonde van
verschillende gevers aannemen, ondanks het feit dat de totale
winkelwaarde daardoor hoger is dan de voorgeschreven limiet, op
voorwaarde dat dit niet gebeurt om de limiet van één prijs te
omzeilen.
Regel 4 – Onkosten
4-1. Algemeen
Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag een amateurgolfer geen
onkostenvergoeding aannemen, noch in geld of op andere wijze, uit
welke bron dan ook, om deel te nemen aan een golfwedstrijd of
golfdemonstratie.
4-2. Het ontvangen van onkostenvergoeding voor wedstrijden
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding voor wedstrijden
ontvangen die niet hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten om in
een golfwedstrijd of een golfdemonstratie te spelen in de gevallen
genoemd onder punten a-g.
Indien een amateurgolfer een studiebeurs heeft (g zie Regel 6-5) of
in de toekomst een studiebeurs wil aanvragen, wordt hem
aangeraden contact op te nemen met de nationale instantie die
dergelijke studiebeurzen reguleert en/of de betreffende
onderwijsinstelling om er zeker van te zijn dat onkostenvergoedingen
voor wedstrijden zijn toegestaan volgens de toepasselijke
studiebeursreglementen.
a. Ondersteuning door een familielid
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding ontvangen van een
familielid of een wettelijke voogd.
b. Juniorgolfers

Een juniorgolfer mag een onkostenvergoeding ontvangen als hij
deelneemt aan een wedstrijd voor uitsluitend juniorgolfers.
Noot: Indien een wedstrijd niet uitsluitend openstaat voor
juniorgolfers, mag een juniorgolfer een onkostenvergoeding
ontvangen, wanneer hij deelneemt aan die wedstrijd, zoals
voorgeschreven in Regel 4-2c.
c. Individuele evenementen
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding ontvangen als hij
deelneemt aan individuele evenementen, mits hij de volgende
bepalingen naleeft:
(i) ingeval de wedstrijd plaatsvindt in het eigen land van de speler
moet de onkostenvergoeding worden goedgekeurd en betaald
door de nationale golfbond of federatie van de speler, of, met
goedkeuring van deze bond, door de golfclub van de speler.
(ii) ingeval de wedstrijd plaatsvindt in het buitenland moet de
onkostenvergoeding worden goedgekeurd door de nationale golfbond
of federatie van de speler of, met goedkeuring van deze bond, door
de bond van het land waar hij speelt.
De Autoriteit Amateurstatus kan een grens stellen aan de te
ontvangen onkostenvergoeding van een bepaald aantal dagen per
kalenderjaar en een amateurgolfer mag die grens niet overschrijden.
De onkosten worden in dat geval geacht ook betrekking te hebben op
kosten in verband met een redelijke reistijd en oefendagen
voorafgaande aan de wedstrijddagen.
Uitzondering: Een amateurgolfer mag geen onkostenvergoeding
ontvangen, direct of indirect, van een zaakwaarnemer voor
professionals (g zie Regel 2-2) of van enige soortgelijke instantie
zoals kan worden bepaald door de Autoriteit Amateurstatus.
Noot: Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag een amateurgolfer
die bekend is vanwege zijn golfvaardigheid of reputatie geen
publiciteit of reclame maken voor de bron van de onkostenvergoeding
(g zie Regel 6-2).
d. Teamwedstrijden
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding ontvangen als
vertegenwoordiger van:
• zijn land
• zijn nationale golfbond of federatie
• zijn golfclub
• zijn bedrijf of bedrijfstak, of
• een soortgelijke groep
in een teamwedstrijd, oefenbijeenkomst of trainingskamp.
Noot 1: Een ‘soortgelijke groep’ houdt ook in een erkende
onderwijsinstelling of militaire dienst.

Noot 2: Tenzij anders bepaald, moet de onkostenvergoeding worden
betaald door de organisatie die de amateurgolfer vertegenwoordigt of
door de officiële golforganisatie van het land waar hij speelt.
e. Uitnodiging zonder verband met golfvaardigheid
Een amateurgolfer die is uitgenodigd om deel te nemen aan een
golfevenement om redenen die niets met zijn golfvaardigheid te
maken hebben (bijv. een bekend persoon, een zakenrelatie of een
klant) mag een onkostenvergoeding ontvangen.
f. Demonstraties
Een amateurgolfer die deelneemt aan een demonstratie ter
ondersteuning van een erkend goed doel mag een
onkostenvergoeding ontvangen, mits die demonstratie niet wordt
gehouden in verband met een ander golfevenement waaraan de
speler deelneemt.
g. Gesponsorde handicapwedstrijden
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding ontvangen als hij
deelneemt aan een gesponsorde wedstrijd met handicapverrekening,
mits de wedstrijd op de volgende wijze is goedgekeurd:
(i) ingeval het evenement in eigen land plaatsvindt, moet de sponsor
voor het begin van de wedstrijd, ieder jaar opnieuw, goedkeuring
krijgen van de Autoriteit Amateurstatus, en
(ii) ingeval de wedstrijd in meer dan één land wordt gehouden of
wanneer spelers uit een ander land meedoen aan de wedstrijd,
moet de sponsor voor het begin van de wedstrijd, ieder jaar opnieuw,
eerst goedkeuring krijgen van elke Autoriteit Amateurstatus.
Het verzoek om goedkeuring behoort te worden gezonden naar
de Autoriteit Amateurstatus van het land waar de wedstrijd begint.
Regel 4-3. Golf-gerelateerde vergoedingen
Een amateurgolfer mag een redelijke vergoeding voor onkosten
ontvangen die niet hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten, voor
niet aan wedstrijdgolf gerelateerde activiteiten.
Uitzondering: Een amateurgolfer mag geen vergoeding voor onkosten
ontvangen, direct of indirect, van een zaakwaarnemer voor
professionals (g zie Regel 2-2) of enige andere bron zoals die door de
Autoriteit Amateurstatus kan worden vastgesteld.
Noot: Behalve zoals in de Regels bepaald, mag een Amateurgolfer die
bekend is vanwege zijn golfvaardigheid of reputatie geen publiciteit of
reclame maken voor de bron van de onkostenvergoeding (g zie Regel
6-2).
Regel 4-4. Kosten van levensonderhoud

Een amateurgolfer mag een redelijke vergoeding voor kosten van
levensonderhoud ontvangen die niet hoger is dan de werkelijk
gemaakte kosten, mits de onkostenvergoeding wordt goedgekeurd en
betaald door de nationale golfbond of federatie van de speler.
Bij het vaststellen of de vergoeding voor kosten van levensonderhoud
noodzakelijk en/of passend is, moet de nationale golfbond of
federatie, die als enige gemachtigd is dergelijke
onkostenvergoedingen goed te keuren, onder meer toepasselijke
socio-economische factoren laten meewegen.
Uitzondering: Een amateurgolfer mag geen vergoeding voor kosten
van levensonderhoud ontvangen, direct of indirect, van een
zaakwaarnemer voor professionals (g zie Regel 2-2) of enige andere
bron zoals die door de Autoriteit Amateurstatus kan worden
vastgesteld.
Regel 5 – Instructie
5-1. Algemeen
Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag een amateurgolfer geen
betaling of tegemoetkoming ontvangen, direct of indirect, voor het
geven van instructie in het golfspel.
5-2. Wanneer betaling is toegestaan
a. Scholen, universiteiten, kampen, etc.
Een amateurgolfer die
(i) werknemer is van een onderwijsinstelling of programma, of
(ii) een begeleider in een (zomer)kamp of een soortgelijk
georganiseerd programma mag betaling of een tegemoetkoming
ontvangen voor golfinstructie aan studenten van die
onderwijsinstelling, programma of kamp, mits de tijd die aan
dergelijke golfinstructie wordt besteed minder is dan vijftig procent
van de tijd die wordt besteed aan het uitoefenen van alle taken van
die werknemer of begeleider.
b. Goedgekeurde programma’s
Een amateurgolfer mag een onkostenvergoeding, tegemoetkoming of
betaling ontvangen voor het geven van golfinstructie als onderdeel
van een programma dat tevoren is goedgekeurd door de Autoriteit
Amateurstatus.
5-3. Schriftelijke instructie
Een amateurgolfer mag betaling of een tegemoetkoming ontvangen
voor schriftelijke instructie, mits zijn vaardigheid of reputatie als
golfer niet een van de voornaamste redenen was voor zijn aanstelling
of voor de provisie of verkoop van zijn werk.

Regel 6 - Gebruik van golfvaardigheid of reputatie
De volgende bepalingen in Regel 6 zijn slechts van toepassing op
amateurgolfers die bekend zijn vanwege golfvaardigheid of reputatie.
6-1. Algemeen
Behalve zoals in de Regels is bepaald, mag een amateurgolfer zijn
golfvaardigheid of reputatie niet gebruiken voor enig financieel gewin.
6-2. Publiciteit, reclame en verkoop
Een amateurgolfer mag vanwege zijn golfvaardigheid of reputatie
geen betaling, tegemoetkoming, of een persoonlijk of financieel
voordeel ontvangen, direct of indirect, door
(i) publiciteit of reclame te maken of iets te verkopen, of
(ii) zijn naam of beeltenis te laten gebruiken door een derde partij
voor publiciteit, reclame of verkoop van wat dan ook.
In de context van deze Regel, zelfs wanneer er geen betaling of
tegemoetkoming is ontvangen, wordt een amateurgolfer geacht een
persoonlijk voordeel te ontvangen voor het promoten, het maken van
reclame of het verkopen van dingen, of voor gebruik van zijn naam of
beeltenis door een derde partij voor het promoten, het maken van
reclame of het verkopen van wat dan ook.
Uitzondering: Een amateurgolfer mag vanwege zijn golfvaardigheid of
reputatie zijn naam of beeltenis laten gebruiken om reclame te
maken voor:
(a) zijn nationale golfbond of federatie, of
(b) een erkend goed doel (of vergelijkbaar goede zaak), of
(c) met toestemming van zijn nationale golfbond of federatie, iedere
golfwedstrijd of ander evenement dat wordt geacht de belangen
van, of de ontwikkeling van, het golfspel te dienen.
De amateurgolfer mag geen betaling, tegemoetkoming of financieel
voordeel ontvangen, direct of indirect, voor het toestaan zijn naam of
beeltenis op deze wijze te gebruiken.
Hij mag echter een redelijke onkostenvergoeding ontvangen, die niet
hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten, in verband met
promotieactiviteiten.
Noot 1: Een amateurgolfer die bekend is vanwege zijn
golfvaardigheid of reputatie mag golfbenodigdheden aannemen van
iedereen die hierin handelt, mits er geen sprake is van reclame.
Noot 2: Op golfuitrusting en kleding is een beperkte vermelding van
de naam en logo’s toegestaan. Meer informatie over deze noot en de
juiste interpretatie daarvan is beschikbaar in ‘Decisions on the Rules
of Amateur Status’.
6-3. Persoonlijk optreden

Een amateurgolfer die bekend is vanwege zijn golfvaardigheid of
reputatie mag wegens die bekendheid geen betaling,
tegemoetkoming, persoonlijk of financieel gewin ontvangen, direct of
indirect, bij een persoonlijk optreden.
Uitzondering: Werkelijk gemaakte kosten in verband met een
persoonlijk optreden van een amateurgolfer die bekend is vanwege
zijn golfvaardigheid of reputatie mogen worden vergoed, mits er geen
sprake is van een golfwedstrijd of demonstratie.
6-4. Optreden voor radio en televisie en schrijven
Een amateurgolfer die bekend is vanwege zijn golfvaardigheid of
reputatie mag betaling, tegemoetkoming, persoonlijk of financieel
gewin ontvangen voor radio- of televisieuitzendingen over golf, of
voor het schrijven van golfartikelen of -boeken mits:
(a) het optreden en schrijven een deel vormt van zijn hoofdberoep en
er geen sprake is van golfinstructie (Regel 5), of
(b) het optreden en schrijven een functie in deeltijd is, de speler zelf
de auteur van het commentaar, artikelen of boeken is, en er geen
sprake is van golfinstructie.
Noot: Een amateurgolfer die bekend is vanwege zijn golfvaardigheid
of reputatie mag nergens publiciteit of reclame voor maken in zijn
commentaar, artikelen of boeken (g zie Regel 6-2).
6-5. Studiebeurzen
Een amateurgolfer mag vanwege zijn golfvaardigheid of reputatie de
voordelen van een toelage of studiebeurs aannemen, wanneer de
bepalingen en voorwaarden daarvan zijn goedgekeurd door de
Autoriteit Amateurstatus.
De Autoriteit Amateurstatus mag vooraf de bepalingen en
voorwaarden van studiebeurzen goedkeuren, zoals studiebeurzen die
overeenstemmen met de voorschriften van de National Collegiate
Athletic Association (NCAA) in de Verenigde Staten van Amerika of
andere vergelijkbare organisaties die beleid bepalen voor atleten bij
onderwijsinstellingen.
Indien een amateurgolfer een studiebeurs heeft of in de toekomst
een studiebeurs wil aanvragen, wordt hem aangeraden contact op
te nemen met de nationale instantie die dergelijke studiebeurzen
reguleert en/of de betreffende onderwijsinstelling, om er zeker van te
zijn dat overeenkomsten en afspraken met derde partijen (Regel 22b) of onkostenvergoedingen voor wedstrijden (Regel 4-2) zijn
toegestaan volgens de toepasselijke studiebeursreglementen.
6-6. Lidmaatschap
Een amateurgolfer mag vanwege zijn golfvaardigheid of reputatie het
lidmaatschap van een golfclub of de toegang tot een golfbaan

aannemen zonder volledige betaling van de contributie voor de
desbetreffende categorie of toegang, tenzij een dergelijke aanbieding
gedaan wordt als stimulans om voor die club of baan te spelen.
Regel 7 - Ander gedrag in strijd met amateurgolf
7-1. Gedrag in strijd met het amateurgolf
Een amateurgolfer moet zich niet gedragen op een manier die
schadelijk wordt geacht voor de belangen van amateurgolf.
7-2. Gedrag in strijd met het doel van de Regels
Een amateurgolfer moet geen enkele actie ondernemen, waarbij
inbegrepen acties met betrekking tot gokken en wedden bij golf, die
in strijd is met het doel van de Regels.
(Beleid met betrekking tot gokken g zie Appendix.)
Regel 8 - Procedure voor handhaving van de Regels
8-1. Beslissing over een overtreding
Indien een mogelijke overtreding van de Regels door een persoon
die beweert een amateurgolfer te zijn onder de aandacht komt van
de Commissie, is het een zaak voor de Commissie om te besluiten of
een overtreding heeft plaatsgevonden. De Commissie moet elk geval
naar eigen goeddunken onderzoeken en naar waarde beoordelen. De
beslissing van de Commissie is definitief, een en ander onderworpen
aan een beroep zoals in de Regels is bepaald.
8-2. Handhaving bij overtreding
Na een beslissing dat een persoon in strijd met de Regels heeft
gehandeld, mag de Commissie de Amateurstatus van die persoon
verloren verklaren of eisen dat die persoon zich onthoudt van of stopt
met bepaalde handelingen als voorwaarde voor het behouden van
zijn Amateurstatus.
De Commissie behoort de persoon in kennis te stellen van een op
grond van Regel 8-2 genomen maatregel en zij kan ook elke
belanghebbende golfbond hiervan in kennis stellen.
8-3. Beroepsprocedure
Iedere Autoriteit Amateurstatus behoort een procedure in te stellen,
zodat eenieder die wordt getroffen door een beslissing met
betrekking tot de handhaving van deze Regels tegen deze beslissing
in beroep kan gaan.
Regel 9 - Herstel van de Amateurstatus

9-1. Algemeen
Alleen de Commissie heeft de bevoegdheid om:
• de Amateurstatus van een professional te herstellen, of van andere
personen die de Regels hebben overtreden,
• een wachttijd voor te schrijven voor herstel, of
• herstel te weigeren een en ander onderworpen aan een beroep
zoals in de Regels is bepaald.
9-2. Aanvraag tot herstel
Iedere aanvraag tot herstel van de Amateurstatus moet naar waarde
worden beoordeeld, waarbij men zich over het algemeen moet laten
leiden door de volgende beginselen:
a. Wachten op herstel
Amateurgolf en professional golf zijn twee te onderscheiden vormen
van de sport die verschillende mogelijkheden bieden en geen van
beide heeft er baat bij als het proces van statusverandering van
professional naar amateur te gemakkelijk is. Bovendien moet er een
afschrikkend effect zijn tegen alle overtredingen van de Regels.
Daarom moet een persoon die herstel van zijn Amateurstatus
aanvraagt een wachttijd doormaken, zoals voorgeschreven door de
Commissie.
De wachttijd begint in de regel op de datum waarop de persoon het
laatst in strijd met de Regels heeft gehandeld, tenzij de Commissie
beslist dat deze periode aanvangt (a) op de datum waarop de
overtreding van de persoon ter kennis van de Commissie is gekomen,
of (b) een andere datum door de Commissie bepaald.
b. Wachttijd
(i) Professionalisme
De wachttijd moet als regel worden gerelateerd aan de periode
gedurende welke de persoon in overtreding was, maar een aanvrager
komt gewoonlijk niet in aanmerking voor herstel voordat hij zich
gedurende een periode van ten minste één jaar heeft gedragen
volgens de Regels.
De Commissie wordt aanbevolen de volgende richtlijnen voor
wachttijdperiodes te hanteren:
Periode van overtreding: Periode wachttijd op herstel:
Minder dan 6 jaar: 1 jaar
Meer dan 6 jaar: 2 jaar
De wachttijd kan echter worden verlengd als de aanvrager langdurig
om geldprijzen heeft gespeeld.
Het niveau van de wedstrijden en de prestaties van de aanvrager in

deze wedstrijden zullen in overweging behoren te worden genomen
om te bepalen of de wachttijd van de aanvragen verlengd behoort te
worden.
In alle gevallen behoudt de Commissie zich het recht voor de
wachttijd te verlengen of te verkorten.
(ii) Andere overtredingen van de Regels
In de meeste gevallen zal een wachttijd van één jaar vereist zijn.
De wachttijd kan echter worden verlengd als de overtreding als
ernstig wordt beschouwd.
c. Aantal malen herstel
Een persoon kan gewoonlijk niet meer dan tweemaal in aanmerking
komen voor herstel van de Amateurstatus.
d. Nationaal bekende spelers
Een nationaal bekende speler die langer dan vijf jaar in overtreding
is geweest, komt gewoonlijk niet in aanmerking voor herstel van de
Amateurstatus.
e. Status gedurende de wachttijd
Gedurende de wachttijd moet een aanvrager zich gedragen volgens
deze Regels zoals die gelden voor een amateurgolfer. Hij komt niet in
aanmerking om als amateurgolfer mee te doen aan wedstrijden. Hij
mag wel meedoen - en een prijs winnen - aan wedstrijden uitsluitend
voor leden van een club waarvan hij lid is, afhankelijk van de
toestemming van de club. Hij mag deze club niet vertegenwoordigen
in wedstrijden tegen andere clubs, tenzij met toestemming van de
clubs en/of van de organiserende commissie.
Een aanvrager mag, afhankelijk van het wedstrijdreglement,
meedoen aan wedstrijden die niet beperkt zijn tot amateurgolfers
zonder zijn aanvraag in gevaar te brengen, op voorwaarde dat hij
zich aanmeldt als aanvrager voor herstel van zijn Amateurstatus. Hij
moet afstand doen van zijn recht op het prijzengeld van dat
evenement en geen prijs aannemen die bestemd is voor
amateurgolfers (Regel 3-1).
9-3. Aanvragen tot herstel van Amateurstatus
Elke aanvraag tot herstel van de Amateurstatus moet worden
ingediend bij de Commissie volgens de procedures die door de
Commissie zijn vastgesteld en moet voorzien zijn van alle informatie
die de Commissie nodig acht.
9-4. Beroepsprocedure
Iedere Autoriteit Amateurstatus behoort een procedure in te stellen,

zodat eenieder die wordt getroffen door een beslissing met
betrekking tot het herstel van de Amateurstatus tegen deze beslissing
in beroep kan gaan.
Regel 10 - Beslissing van de Commissie
10-1. Beslissing van de Commissie
De beslissing van de Commissie is definitief, een en ander
onderworpen aan een beroep zoals bepaald in Regels 8-3 en 9-4.
10-2. Twijfel betreffende de Regels
Indien de Commissie van de Autoriteit Amateurstatus meent dat er
bij een zaak twijfels zijn of dat de Regels niet voorzien in die zaak
kan zij, voordat zij een beslissing neemt, overleggen met de Amateur
Status Committee van de R&A.
Appendix - Beleid met betrekking tot gokken en wedden
Algemeen
Een ‘amateurgolfer’ is iemand die golf speelt, of hij dit nu doet in
wedstrijdverband of recreatief, voor de uitdaging die het biedt, niet
als beroep en niet voor financieel gewin.
Buitensporige financiële prikkels in amateurgolf, die het gevolg zijn
van gokken of weddenschappen, kunnen aanleiding geven tot
misbruik van de Regels tijdens het spel of het manipuleren van
handicaps ten nadele van de integriteit van het Golfspel.
Er is een verschil tussen het spelen om prijzengeld (Regel 3-1),
gokken of wedden in strijd met het doel van de Regels (Regel 7-2) en
vormen van gokken en wedden die op zichzelf niet in strijd zijn met
de Regels. Een amateurgolfer of een Commissie die een wedstrijd
voor amateurgolfers organiseert, behoort met de Autoriteit
Amateurstatus te overleggen als zij ook maar enigszins twijfelen over
de toepassing van de Regels. Zonder dergelijk overleg wordt
aanbevolen geen geldprijzen toe te kennen om zeker te zijn dat de
Regels worden nageleefd.
Aanvaardbare vormen van gokken
Er is geen bezwaar tegen informeel gokken of weddenschappen
tussen personen of golfteams, wanneer dit geen vast onderdeel is
van het golfspel. Het is niet doenlijk om informeel gokken of wedden
precies te beschrijven, maar kenmerken die daarbij een rol spelen
zijn:
• de spelers kennen elkaar over het algemeen
• deelname aan het gokken of wedden is facultatief en beperkt zich
tot de spelers

• al het geld gewonnen door de spelers is door de spelers ingelegd,
en
• het gaat om een bedrag dat in het algemeen bescheiden is.
Daarom is informeel gokken en wedden aanvaardbaar zolang het
voornaamste doel is golf te spelen voor het plezier en niet voor
financieel gewin.
Onaanvaardbare vormen van gokken
Georganiseerde evenementen die gericht zijn op of reclame maken
met geldprijzen zijn niet toegestaan. Golfers die aan dergelijke
evenementen meedoen zonder eerst onherroepelijk afstand te doen
van hun recht op prijzengeld worden geacht om prijzengeld te spelen
in strijd met Regel 3-1.
Andere vormen van gokken of wedden, waarbij de spelers verplicht
zijn mee te doen (verplichte inleg voor geldprijs) of waar het in
aanleg om behoorlijk grote sommen geld kan gaan (bijv. ‘Calcutta’s’
en ‘auction sweepstakes’, waarbij via een veiling geld wordt ingezet
op spelers of teams), kunnen door de Autoriteit Amateurstatus
worden beschouwd als in strijd met het doel van de Regels (Regel 72).
Het is niet praktisch om onaanvaardbare vormen van gokken of
wedden precies te beschrijven, maar kenmerken die daarbij een rol
spelen zijn:
• niet-spelers mogen meedoen aan het gokken of wedden
• bedragen die in het algemeen buitensporig zijn, en
• er redenen zijn dat gokken of wedden kunnen leiden tot misbruik
van de Regels of het manipuleren van de handicaps ten koste van de
integriteit van het spel.
Deelname van een amateurgolfer aan ongeoorloofde vormen van
gokken en wedden kan beschouwd worden als in strijd met het doel
van de Regels (Regel 7-2) en kan zijn Amateurstatus in gevaar
brengen.
Noot: De Amateurstatus Regels zijn niet van toepassing voor
amateurgolfers die gokken of wedden op de resultaten van een
wedstrijd die alleen voor professionals is georganiseerd.

