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Voorbeeld wedstrijdreglement en plaatselijke regels 
voor wedstrijden 
 
Dit voorbeeld wedstrijdreglement bestaat uit twee secties: 
 

• Sectie A: Algemene wedstrijdvoorwaarden 
• Sectie B: Algemene plaatselijke regels 

 
Om het samenstellen van het wedstrijdreglement te vergemakkelijken, 
hebben we onderstaand voorbeeldreglement voorzien van voorbeeldteksten 

die overgenomen kunnen worden. 
 

De teksten in de blokken geven toelichting op de desbetreffende 
voorwaarden. 

 
De rode teksten geven aan dat de wedstrijdcommissie hier een keuze moet 
maken in de te gebruiken tekst. Vanzelfsprekend mag een 

wedstrijdcommissie hier ook zelf een tekst formuleren. 
 

De tekstblokken en de niet gebruikte opties (rode/paarse teksten) dienen 
verwijderd te worden voordat de club een definitief wedstrijdreglement 
publiceert op de clubwebsite. 

 
Heb je vragen over het wedstrijdreglement of de plaatselijke regels voor 

wedstrijden, neem dan contact op met Robert Hage (robert.hage@ngf.nl). 
 
  

mailto:robert.hage@ngf.nl
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Wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden 
 
Sectie A: Algemene Wedstrijdvoorwaarden (wedstrijdreglement) 
 

De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met de gepubliceerde 
toevoegingen of wijzigingen, gelden voor alle wedstrijden georganiseerd 

door de club. 
 
Taak wedstrijdcommissie: de wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor 

de organisatie van de wedstrijden. Zij is bevoegd om op te treden bij het 
overtreden van de golfregels en bij het overtreden van de 

wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin 
de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende 
voorzien. In het wedstrijdreglement wordt de wedstrijdcommissie 

aangeduid als “de Commissie”. 
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Toelichting 

Het wedstrijdreglement wijzigen nadat de wedstrijd is gestart. 
 

Het wedstrijdreglement legt de voorwaarden voor een wedstrijd vast en 
zodra een wedstrijd is begonnen, mag dat reglement alleen in zeer 
uitzonderlijke situaties veranderd worden. 

 
Een voorbeeld van een situatie waarin het wedstrijdreglement niet 

gewijzigd dient te worden: 
• Omdat spelers beginnen aan een ronde met de verwachting een 

bepaald aantal holes te spelen en hun spel daarop kunnen richten, 

mag het aantal te spelen holes niet gewijzigd worden nadat de 
ronde is gestart. Als bijvoorbeeld de wedstrijd wordt onderbroken 

op grond van de weersomstandigheden nadat alle deelnemers 9 
holes van een 18-holeswedstrijd hebben gespeeld, mag de 
Commissie geen wedstrijdresultaat uitroepen op basis van slechts 

negen holes. 
 

Voorbeelden van situaties waarin het wedstrijdreglement wel gewijzigd 
kan worden op grond van buitengewone omstandigheden: 

• Als omstandigheden zoals slecht weer het aantal rondes dat 

gespeeld kan worden in de beschikbare tijd beperkt, kan het aantal 
rondes of het aantal holes voor een ronde die nog niet gestart is 

veranderd worden om tegemoet te komen aan de 
omstandigheden. Ook kan de spelvorm voor een wedstrijd worden 
aangepast als die spelvorm door de omstandigheden niet afgerond 

kan worden in de beschikbare tijd. 
• De methode voor het bepalen van een winnaar bij gelijke stand 

mag niet veranderd worden, tenzij er sprake is van buitengewone 
omstandigheden. Als bijvoorbeeld is vastgelegd dat bij gelijke 
stand de winnaar wordt bepaald door een hole voor hole play-off 

en die play-off is door slechte weersomstandigheden niet mogelijk, 
kan de Commissie besluiten om over te stappen op de methode 

van scorekaarten vergelijken. 

Toelichting 

De NGF adviseert om clubkampioenschappen voor jeugd en dames of 
heren niet tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk dat 

goede jeugdspelers aan beide kampioenschappen kunnen deelnemen. 
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A-1. Deelnamecriteria 
 

Amateur- of professionalstatus 
Optie: De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (definitie 

amateurgolfer zie www.randa.org), tenzij anders vermeld bij de informatie 
over de specifieke wedstrijd.  
 

Optie: De wedstrijden zijn toegankelijk voor amateurs en golfprofessionals. 
 

Lid club 
Deelname aan clubkampioenschappen is slechts mogelijk voor spelers die 

lid zijn van de club, tenzij anders vermeld bij de informatie over de 
specifieke wedstrijd. 
 

 

Leeftijd 
Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, junioren, 

jeugd). Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website 
welke leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is.  
 

Geslacht 
Een wedstrijd mag beperkt worden tot deelnemers van een bepaald 

geslacht (een voorbeeld hiervan is een clubkampioenschap). Zie bij de 
specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarde 
voor een wedstrijd van toepassing is.  

 
Optioneel: Spelers die zich als genderneutrale speler melden, zullen een 

keuze moeten maken onder welk traditioneel geslacht zij hun handicap 
willen laten bijhouden en willen deelnemen aan clubwedstrijden. Spelers die 

traditioneel als man staan geregistreerd en als vrouw hun handicap willen 
laten bijhouden, moeten er rekening mee houden dat voor nationale en 
internationale wedstrijden de internationale olympische eisen van 

toepassing zijn ten aanzien van bijvoorbeeld hun testosteronniveau. 
 

Handicapeisen 
De Commissie kan beperkingen of eisen stellen aan de toegestane 
handicaps voor een wedstrijd. Zie bij de specifieke wedstrijd- en 

kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarde voor een wedstrijd van 
toepassing is.  

  

Toelichting 
De NGF is er voorstander van om professionals die op de club werkzaam 

zijn te laten deelnemen aan clubwedstrijden met handicapverrekening, 
mits de professionals in het bezit zijn van een handicap gebaseerd op 
minimaal 3 scores. 

Je kunt de professional een NGF-nummer toekennen, mits hij of zij lid is 

van de club. 

http://www.randa.org/
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Foursome en four-balll 

 
Optie: Als een wedstrijd gespeeld wordt over meerdere rondes kan de 

handicap van een speler tijdens de wedstrijd wijzigen. De speler speelt de 
gehele wedstrijd met de handicap die hij of zij bij aanvang had. 
 

Optie: Als een wedstrijd gespeeld wordt over meerdere rondes kan de 
handicap van een speler tijdens de wedstrijd wijzigen. De speler speelt elke 

ronde met de aangepaste handicap. 
 

 
 

A-2. Inschrijven voor een wedstrijd 

 
Inschrijven 
Optie: Inschrijven moet via de clubwebsite. De speler ontvangt een e-mail 

als de inschrijving is ontvangen. 
 

Optie: Inschrijven moet via de clubwebsite. Direct na inschrijving zal de 
naam van de speler op de inschrijflijst of de reservelijst geplaatst worden op 
de clubwebsite. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de speler dat bij het inschrijven voor een 

wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een handicap waarbij alle scores 
verwerkt zijn en dat die handicap toegang verschaft tot die wedstrijd. Het 
inschrijven met een handicap die op de dag van de inschrijving in 

werkelijkheid geen toegang geeft tot de wedstrijd in kwestie is niet 
toegestaan. (Zie ook sectie B Gedragsnormen en A-13. Disciplinaire 

maatregel.) 
 

Inschrijfperiode 
Optie: De inschrijving voor wedstrijden opent vier weken voor aanvang van 
de eerste wedstrijddag en sluit middernacht vijf dagen voor aanvang van de 

wedstrijd. 
 

Toelichting 

Dit kan inhouden: 
• Dat een minimale en maximale handicap wordt vastgesteld voor 

deelname. 
• Dat in teamspelvormen zoals foursomes en four-ball een maximum 

wordt gesteld aan de som van de handicap van partners. De 

Commissie kan er ook voor kiezen om de handicap van één of 
beide spelers aan te passen om zo aan de maximum eis te 

voldoen. 

Toelichting 
Bij een meerrondenwedstrijd is ons advies dat een speler dezelfde 

playing handicap behoudt, tenzij er een groot verschil in tijd (meer dan 
een week) tussen de verschillende ronden is. 
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Optie: De inschrijving voor wedstrijden opent xxx weken/dagen voor 
aanvang van de eerste wedstrijddag en sluit om middernacht xxx dagen 

voor aanvang van de wedstrijd. 
 

Inschrijfgeld 
Optie: Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd bij registratie aan 
de wedstrijdtafel worden voldaan. 

 
Optie: Het inschrijfgeld moet op het moment van inschrijven worden 

voldaan. 
 

 
 

A-3. Toelating tot een wedstrijd  
 
Optie: Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens de volgende criteria: 

1. volgorde van inschrijving; 
2. handicap. 

 
Optie: Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens de volgende criteria: 
1. handicap; 

2. volgorde van inschrijving. 
 

Bevestiging toelating 
Optie: Alle ingeschreven personen ontvangen een lijst van deelnemers en 
reserves per e-mail. 

 
Optie: De deelnemerslijst en de reservelijst staan op de website vermeld. 

 
Reservelijst 
Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst geregeld te 

raadplegen. Als je op de reservelijst staat en je bent niet beschikbaar voor 
deelname aan de wedstrijd, dan moet je je uitschrijven. Bij afzegging van 

een geplaatste speler op de deelnemerslijst, vindt er aanvulling plaats op 
basis van de reservelijst. Een reserve wordt door de Commissie 

gecontacteerd zodra hij of zij is toegelaten tot de wedstrijd.  

Toelichting 
De methode van inschrijven en de start- en einddatum voor inschrijven 

dienen te zijn vastgelegd. Dat betekent bijvoorbeeld ook: 
• Vaststellen dat men zich kan inschrijven door het invullen van een 

online inschrijfformulier, het versturen van een ingevuld 

inschrijfformulier per post of een naam invullen op de startlijst op 
enig moment voor de wedstrijd. 

• Vaststellen hoe en wanneer het inschrijfgeld moet worden betaald. 
• Vaststellen wanneer de inschrijving ontvangen moet zijn. De 

Commissie kan de inschrijving sluiten op een bepaalde datum of 

open laten tot de wedstrijddag. 
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Uitsluiting van toelating voor geschorste spelers 
Spelers die door de club of door de NGF een straf van schorsing opgelegd 

gekregen hebben, worden niet toegelaten. 
 

 
A-4. Afzeggen voor een wedstrijd 
 

Optie: Afzeggen moet minimaal 48 uur schriftelijk voor de eerste startijd 
van de wedstrijd gedaan worden door een e-mail te sturen naar (e-

mailadres van de commissie hier invullen). 
 

Afzeggingen die gedaan worden minder dan 48 uur voor de aanvang van de 
wedstrijd dienen zowel per e-mail als ook telefonisch te gebeuren en 
voorzien te zijn van een geldige reden. Voor telefonische afmelding moet de 

speler contact opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende 
wedstrijd (deze staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op de clubwebsite). 

 
In het geval van overmacht kan een speler zich minder dan 24 uur voor 
aanvang van de wedstrijd afmelden. Dit kan alleen telefonisch en de speler 

moet zich er daarbij van vergewissen dat het bericht en de geldige reden de 
contactpersoon ook daadwerkelijk hebben bereikt. 

 
Optie: Afzeggen moet minimaal 72 uur schriftelijk voor de eerste startijd 
van de wedstrijd gedaan worden door een e-mail te sturen naar (e-

mailadres van de commissie hier invullen). 
 

Afzeggingen gedaan binnen 72 uur voor de aanvang van de wedstrijd 
dienen zowel per e-mail als ook telefonisch te gebeuren en voorzien te zijn 
van een geldige reden. Voor telefonische afmelding moet de speler contact 

opnemen met de contactpersoon van de desbetreffende wedstrijd (deze 
staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op de clubwebsite). 

 
In het geval van overmacht kan een speler zich minder dan 24 uur voor 
aanvang van de wedstrijd afmelden. Dit kan alleen telefonisch en de speler 

moet zich er daarbij van vergewissen dat het bericht en de geldige reden de 
contactpersoon ook daadwerkelijk hebben bereikt.  

 
No-show 
Een speler krijgt een no-show als hij of zonder bericht ofwel zonder geldige 

reden niet aan de start verschijnt. Dit heeft in principe geen effect op de 
handicap van de speler - tenzij de Commissie ervan overtuigd is dat de no-

show het resultaat is van handicapmanipulatie - maar dit kan wel 
disciplinaire gevolgen hebben (zie ook A-13. Disciplinaire maatregel). 
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A-5. Startlijst 
 

Startlijst Algemeen 
Optie 1: De Commissie bepaalt de startlijst op basis van volgorde van 

inschrijving. 
 
Optie 2: De Commissie bepaalt de startlijst op basis van speelsterkte. 

 
Startlijst clubkampioenschappen 

Strokeplay clubkampioenschappen: 
De startlijst wordt bepaald volgens de volgende criteria: 

1. handicap; 
2. kwalificatiescores. 
 

Optie: Matchplay clubkampioenschappen 
De startlijst wordt bepaald volgens de volgende criteria: 

1. plaatsing van bepaalde spelers op basis van een kwalificatieronde; 
2. daarna handicap. 
 

Optie: Matchplay clubkampioenschappen 
De startlijst wordt bepaald door loting. 

 
Optie: Matchplay clubkampioenschappen 
De startlijst wordt bepaald op basis van handicap. 

 
Optie: Matchplay clubkampioenschappen 

De startlijst wordt bepaald volgens de volgende criteria: 
1. plaatsing van bepaalde spelers op basis van eerdere resultaten zoals het 

plaatsen van de kampioen van de vorige editie; 

2. daarna handicap. 
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Bovenste helft Onderste helft Bovenste helft Onderste helft
1 vs. 64 2 vs. 63 1 vs. 32 2 vs. 31

32 vs. 33 31 vs. 34 16 vs. 17 15 vs. 18

16 vs. 49 15 vs. 50 8 vs. 25 7 vs. 26

17 vs. 48 18 vs. 47 9 vs. 24 10 vs. 23

8 vs. 57 7 vs. 58 4 vs. 29 3 vs. 30

25 vs. 40 26 vs. 39 13 vs. 20 14 vs. 19

9 vs. 56 10 vs. 55 5 vs. 28 6 vs. 27

24 vs. 41 23 vs. 42 12 vs. 21 11 vs. 22

4 vs. 61 3 vs. 62

29 vs. 36 30 vs. 35 Bovenste helft Onderste helft
13 vs. 52 14 vs. 51 1 vs. 16 2 vs. 15

20 vs. 45 19 vs. 46 8 vs. 9 7 vs. 10

5 vs. 60 6 vs. 59 4 vs. 13 3 vs. 14

28 vs. 37 27 vs. 38 5 vs. 12 6 vs. 11

12 vs. 53 11 vs. 54

21 vs. 44 22 vs. 43 Bovenste helft Onderste helft
1 vs. 8 2 vs. 7

4 vs. 5 3 vs. 6

64 Spelers 32 Spelers

 16 Spelers

 8 Spelers
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Toelichting matchplay 

Bij een matchplay wedstrijd wordt de startlijst gebruikt voor het 
vaststellen van de startvolgorde van de matches en welke spelers in 

welke matches spelen in de eerste ronde. Het opstellen van de startlijst 
kan op verschillende manieren zoals: 

• Willekeurig: spelers worden in willekeurige volgorde door middel 

van loting op de startlijst geplaatst. 
• Op basis van kwalificatiescores: spelers kunnen één of meer 

kwalificatiewedstrijden gespeeld hebben en worden dan op basis 
van hun scores ingedeeld op de startlijst. 

• Op handicap: spelers kunnen op basis van hun handicap op de 

startlijst geplaatst worden zodanig dat in de eerste ronde de speler 
met de laagste handicap speelt tegen de speler met de hoogste, de 

een na laagste tegen de een na hoogste, enz. 
• Op basis van plaatsing: bepaalde spelers, zoals de huidige 

kampioen, kunnen op een speciale plek op de startlijst geplaatst 

worden terwijl de andere spelers willekeurig, via handicap of via 
kwalificatiescores geplaatst worden.  

 
De startlijst dient zo samengesteld te worden dat de twee hoogst 
geplaatste spelers in verschillende helften van de startlijst komen en zo 

verder op volgorde zoals aangegeven in de tabel. 
 

Behalve voor de laatste plaats op de startlijst kan plaatsing bij gelijke 
stand na de kwalificatierondes plaatsvinden door: 

• In de volgorde waarin de scores zijn ingeleverd, waarbij de eerst 

ontvangen score het hoogst geplaatst wordt en zo verder. 
• Het vergelijken van scorekaarten. 

• Door een willekeurige plaatsing van de spelers met gelijke score. 
 
Als er een gelijkspel is voor de laatste positie op de startlijst kan de 

Commissie besluiten om een play-off te houden of een extra ronde aan 
het matchplay schema toe te voegen om het veld terug te brengen tot 

een even aantal spelers. Dit moet zijn vastgelegd in het 
wedstrijdreglement. 

 
De Commissie kan ervoor kiezen om bij sommige evenementen de 
huidige kampioen te plaatsen. Als dit gebeurt, is het gebruikelijk om de 

kampioen als eerste of tweede te plaatsen. De Commissie moet tevens 
bepalen of de kampioen ook mag meespelen in de kwalificatierondes en 

of hij of zij door dit te doen zijn of haar plek op de plaatsingslijst opgeeft. 
Ook kan de Commissie ervoor kiezen om de huidige kampioen wel met 
zekerheid toe te laten, maar dat hij of zij moet meespelen in een 

kwalificatie om zijn plaatsing te bepalen. 
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Meerdere divisies (ook ‘flights’ genoemd) 

Hoewel in veel wedstrijden iedere speler tegen alle andere spelers strijdt, 
zijn er ook gelegenheden waarop een Commissie ervoor kan kiezen om 

de wedstrijd op te delen in meerdere divisies. Dit kan gedaan worden om 
ervoor te zorgen dat spelers van vergelijkbare sterkte tegen elkaar 
spelen of om meerdere winnaars te krijgen. 

 
De samenstelling van die divisies kan gebeuren op basis van handicap, 

kwalificatie of een andere methode vastgesteld door de Commissie. De 
Commissie moet in het wedstrijdreglement uiteenzetten hoe de divisies 
worden opgesteld. 

 
Wanneer een divisie wordt samengesteld op basis van handicap is het 

niet noodzakelijk dat het ook een wedstrijd met handicapverrekening is, 
omdat toch alle spelers ongeveer van gelijke speelsterkte zijn. 
 

Het is verstandig om in een matchplay wedstrijd de divisies zodanig in te 
delen dat het niet nodig is om spelers vrije doorgang naar de volgende 

ronde te geven. Idealiter moeten alle spelers hetzelfde aantal wedstrijden 
spelen in een knock-out systeem met 8, 16, 32, 64 of 124 spelers. Als er 
niet genoeg spelers zijn om het volledige knock-out schema te vullen, 

moeten sommige spelers vrije doortocht krijgen naar de tweede ronde. 
Het is niet noodzakelijk dat alle divisies hetzelfde aantal spelers bevatten. 

Het kan best zijn dat er in de kampioensdivisie 32 spelers meedoen en in 
de andere divisies maar 16 spelers. 
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Starttijden en groepen 

De Commissie kan de starttijden en de groepen zelf vastleggen of de 
spelers toestaan om hun eigen tijden en groepen te maken. Als de 

Commissie het spelers toestaat om hun eigen starttijd te bepalen, dan 
heeft dit dezelfde status als wanneer de Commissie de starttijden 
bepaalt. 

 
Er is een aantal punten om te overwegen bij het vaststellen van het 

aantal spelers in een groep en het tijdinterval tussen de groepen. Bij het 
bepalen van de startintervallen en de groepsgroottes moet vooral 
rekening gehouden worden met de snelheid in de baan en de beschikbare 

speeltijd. Een tweebal gaat sneller door de baan dan een drie- of vierbal. 
De startintervallen kunnen kleiner zijn bij kleinere groepen. Als de 

Commissie ervoor kiest om op meerdere holes tegelijk te starten (zoals 
hole 1 en 10), is het van belang om ervoor te zorgen dat spelers geen 
(buitensporige) wachttijd hebben als ze op de andere start-tee komen 

voordat de laatste startgroep heeft afgeslagen. 
 

Als er een matchplay competitie gespeeld wordt over een langere periode 
en de spelers zelf mogen beslissen wanneer ze binnen die periode de 
wedstrijden spelen, moet de Commissie: 

• Een datum en tijd vaststellen waarbinnen alle wedstrijden gespeeld 
moeten zijn. 

• Beschrijven hoe de uitslag van de wedstrijd wordt bepaald als de 
spelers de wedstrijd niet voor het vastgestelde tijdstip hebben 
gespeeld. Dat kan betekenen dat beide spelers gediskwalificeerd 

zijn of dat de speler die het eerst of als tweede op de startlijst 
staat doorgaat naar de volgende ronde, tenzij één van beide 

spelers de partij aan de ander geeft. 
 
Bij matchplay stelt de Commissie een startlijst samen waarop staat wie 

tegen wie speelt in elke match of beschrijft hoe de tegenstanders voor 
elke match worden bepaald. Als het enigszins kan, verdient het de 

voorkeur om elke match een eigen starttijd te geven, maar het kan in 
uitzonderlijke gevallen niet te voorkomen zijn dat twee matches tegelijk 

moeten starten. 
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A-3. Spelvorm, met inbegrip van handicapverrekening 
 

Voorbeeld wedstrijdspecifieke informatie 
 

Clubkampioenschappen strokeplay:  
- Er wordt in vier categorieën gespeeld: dames, heren, dames senioren 

en heren senioren. Per categorie kan er een handicapeis zijn. 

- Inschrijving staat open voor alle leden en er is geen maximum aantal 
deelnemers. 

- Het minimum aantal deelnemers is 8 per categorie. 
- Er worden drie rondes van 18 holes gespeeld (senioren twee keer 18 

holes): op zaterdag 18 holes en op zondag 36 holes (senioren 18). 
- Na 36 holes is een cut (beste 8 plus ties) voor de derde ronde. 
- Starttijden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. 

- Een scorekaart met een no-return leidt tot uitsluiting voor de 
volgende ronde(s). 

- Bij gelijk resultaat voor de eerste plaats wordt een sudden-death 
play-off gespeeld op holes 17 en 18. 

 

Zomerbeker matchplay 
- Matchplay competitie voor dames- en herenleden die een handicap 

van maximaal 36,0 hebben. 
- De wedstrijden beginnen in juni en eindigen in oktober. 
- Er wordt gespeeld met 75% playing handicap-verrekening. 

- Indien men all square staat na 18 holes moet men een sudden-death 
play-off spelen vanaf de eerste hole. Handicapverrekening is ook bij 

deze verlenging weer van toepassing. 
- De te spelen partijen worden door loting bepaald met een uiterste 

speeldatum voor de verschillende ronden. 

 
Maandbeker 

- Tot handicap 11,5: strokeplay met handicapverrekening. In deze 
categorie is er zowel een bruto klassement als een netto klassement. 

- Vanaf handicap 11,5: Stableford met handicapverrekening. 
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Toelichting 

Afhankelijk van de vorm van de wedstrijd moeten de volgende zaken 
waar nodig beschreven zijn: 

• De speeldata, of als het een matchplay wedstrijd betreft die over 
een langere periode gespeeld wordt de einddatum per ronde 
waarop alle wedstrijden gespeeld moeten zijn. 

• De wedstrijdvorm (zoals matchplay, strokeplay, Stableford, tegen 
par. Bij kwalificatierondes voor matchplay rondes is bruto 

Stableford de geprefereerde spelvorm in plaats van strokeplay). 
• Het aantal holes per ronde en de volgorde waarin die gespeeld 

moeten worden. 

• Het aantal te spelen rondes met daarbij aangegeven of er een cut 
zal zijn. 

• Aangeven na welke ronde de cut is, hoeveel deelnemers er mogen 
spelen in de laatste ronden en hoe om te gaan met deelnemers die 
gelijk eindigen voor de laatst beschikbare positie. 

• Welke afslagplaatsen gebruikt moeten worden. 
• Het vaststellen van de stroke index om te bepalen op welke holes 

slagen meegegeven of gekregen worden; in geval van 
verschillende stroke indices voor dames en heren welke stroke 
indices gebruikt worden bij matches tussen dames en heren. 

• Hoe er omgegaan wordt met meerdere poules of parallelle delen 
van de indeling. 

• Welke prijzen worden uitgereikt (inclusief wie daarvoor in 
aanmerking komen). In wedstrijden waaraan amateurs 
deelnemen, moet de Commissie ervoor zorgen dat de prijzen die 

de amateurs kunnen winnen, overeenstemmen met de prijzen die 
zijn toegestaan onder de Amateur Status Regels en dat amateurs 

vooraf afstand doen van hun recht op geld of andere prijzen die de 
vastgestelde limieten overstijgen. 

• Als de gekozen spelvorm Stableford, maximum score of par/bogey 

is, dan moet er in het wedstrijdreglement opgenomen worden hoe 
de puntentelling plaatsvindt of wat het maximale aantal slagen is 

dat een deelnemer op een hole kan scoren. 
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Toelichting andere spelvormen 

Stableford 
Stableford is een vorm van strokeplay waarbij een speler punten toegekend 
krijgt voor iedere hole door het aantal slagen op die hole (zowel gedane 

slagen als opgelopen strafslagen) te vergelijken met de vastgestelde 
doelscore voor die hole. De vastgestelde doelscore is 
(netto) par tenzij de Commissie anders bepaalt (zie Regel 21.1b). 

Als de Commissie besluit om een andere vastgestelde doelscore te hanteren, 
kan zij vastleggen in het wedstrijdreglement dat de vastgestelde doelscore 
bogey, birdie of een andere score gerelateerd aan de handicap van de 

spelers is. 
 
Maximum score 

Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij het aantal slagen dat per 
hole gedaan kan worden, beperkt is tot een maximum dat vastgesteld is 
door de Commissie. Bij deze spelvorm moet er in het wedstrijdreglement 

voor elke hole beschreven worden welke score een speler maximaal kan 
maken (zie Regel 21.2). 
De maximum score kan op de volgende manieren worden vastgelegd: 

• ten opzichte van par, zoals bijvoorbeeld tweemaal par; 
• als een vast getal, zoals bv 8, 9, of 10; 

• gekoppeld aan de handicap van de deelnemer zoals netto dubbel 
bogey. 

 

Bij het bepalen van het maximum in een maximum score-wedstrijd dient de 
Commissie het volgende in overweging te nemen: 

• De hoogste par van de te spelen holes; voor een par-3 baan kan het 

goed zijn om de maximale score per hole standaard 6 te maken. Als 
de baan echter par-5 holes heeft, is het niet passend om een vaste 
score van 6 te hanteren. 

• Het niveau van de deelnemers: voor een beginnerswedstrijd moet de 
maximale score voor de deelnemers een redelijk haalbare 
mogelijkheid zijn maar tevens uitnodigen om de bal op te nemen als 

een deelnemer in problemen is op de hole. 
• Scores worden gebruikt voor handicapdoeleinden. Deze spelvorm is 

qualifying. Dus de Commissie moet de maximum score per hole niet 

lager bepalen dan netto dubbel bogey. 
 
Par/bogey 

De spelvorm Par/bogey is een vorm van strokeplay waarbij de telling voor 
elke hole gedaan wordt ten opzichte van een vooraf bepaalde score; men 
wint, verliest of speelt gelijk tegen deze score. Het resultaat van de wedstrijd 

is de optelling van gewonnen en verloren holes. De Commissie moet in het 
wedstrijdreglement vastleggen wat de vaste score per hole is waarmee de 
score van de deelnemer vergeleken moet worden om te bepalen of hij of zij 

de hole heeft gewonnen of verloren. Normaal gesproken wordt de score van 
de speler vergeleken met de par van een hole. De commissie moet de keuze 
maken of de bruto of netto score van de speler vergeleken wordt met de par 

van de hole. 
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A-6. Scorekaart ophalen en uitwisselen met marker 
 

De speler behoort zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
te melden aan de wedstrijdtafel. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt 
de speler zijn scorekaart voor de wedstrijd.  

 
De Commissie kan op de scorekaart aangeven welke speler als marker 

optreedt. 
 

Strokeplay: hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen 
par-wedstrijden. Tijdens de ronde behoort de marker na elke hole het 
gedane aantal slagen inclusief strafslagen door de te “marken” speler te 

bevestigen en dat brutoresultaat op haar of zijn scorekaart in te vullen. 
 

 
A-7. Scorekaart inleveren 
 

Matchplay: Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het 
resultaat aan een lid van de Commissie door te geven. 

 
Strokeplay: 
Optie: Meteen na het uitspelen van de laatste hole van de gespeelde ronde 

moet de speler zich melden in het wedstrijdsecretariaat bij de 
wedstrijdtafel. Na het controleren van de scores en het ondertekenen van 

de scorekaart (zie regel 3.3b De scores bij strokeplay) moet de speler aan 
de wedstrijdtafel de scorekaart persoonlijk overhandigen aan een 
commissielid. De scorekaart is ingeleverd als hij is goedgekeurd door het 

commissielid en de speler de wedstrijdtafel en de ruimte voorzien voor het 
wedstrijdsecretariaat heeft verlaten.  

 
Optioneel: De speler is eveneens verplicht de score in te voeren via de 
clubwebsite/-app of op de computerzuil op de club voor 

handicapverwerking. 
 

Optie: Meteen na het uitspelen en na het controleren van de scores en het 
ondertekenen van de scorekaart (zie regel 3.3b De scores bij strokeplay) 
dient de speler zijn scorekaart in een van de kiosken in te voeren en 

getekend door speler en marker bij de Commissie in te leveren (dit kan ook 
een brievenbus of doos zijn).  

 

Andere spelvormen 

Er zijn talloze andere spelvormen, zoals scrambles en greensomes. Voor 
meer informatie over deze spelvormen raadpleeg het document 
Wedstrijdgerelateerde zaken uit de Committee Procedures.  

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/wedstrijdgerelateerde-regel-zaken
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Een scorekaart is ingeleverd als deze in de daarvoor bestemde doos is 
gedaan of aan de Commissie is overhandigd. 

 
 

 
Vragen aan deelnemers om andere informatie te verstrekken op de 
scorekaart: 

De Commissie kan deelnemers vragen om scorekaartgegevens in te vullen 
die eigenlijk de verantwoordelijkheid van de Commissie zijn. De Commissie 

mag volgens de golfregels een deelnemer geen straf opleggen als hij of zij 
niet voldoet aan dit verzoek of het verkeerd uitvoert. De Commissie kan wel 

een disciplinaire straf opleggen aan deelnemers die herhaaldelijk niet 
voldoen aan een dergelijk verzoek. De Commissie kan deelnemers 
bijvoorbeeld vragen om: 

• De holescores op te tellen. 
• Bij een four-ball wedstrijd aan te geven welke score telt voor de 

partij; de spelers zijn wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
duidelijk is welke score door welke speler gemaakt is. 

Toelichting 
Bij strokeplay is de deelnemer conform Regel 3.3b verantwoordelijk voor 

de juiste score per hole en het tijdig inleveren van de scorekaart bij de 
Commissie na het beëindigen van de wedstrijd. 
De Commissie moet de deelnemers vertellen waar de scorekaarten 

moeten worden ingeleverd (dit kan onder andere de wedstrijdtafel zijn of 
een bus waar de scorekaarten kunnen worden ingeleverd) en een 

deskundige beschikbaar hebben om mogelijke regelproblemen op te 
lossen en de scores na te kijken en goed te keuren. Indien mogelijk, 
moet er een rustige besloten ruimte geregeld worden waar deelnemers 

de juistheid van hun scores kunnen controleren, indien nodig met een lid 
van de Commissie kunnen overleggen en de scorekaarten kunnen 

inleveren. 
 
De Commissie moet beschrijven wanneer de scorekaart geacht wordt te 

zijn ingeleverd. Mogelijkheden hierbij zijn: 
• Het definiëren van een ruimte waar de scorekaarten ingeleverd 

moeten worden. Zolang de deelnemer nog in deze ruimte is, mag 
hij of zij nog wijzigingen aanbrengen op de scorekaart. Dit houdt in 
dat een deelnemer zelfs nadat hij of zij zijn of haar scorekaart 

heeft overhandigd aan een referee of recorder wijzigingen mag 
aanbrengen op zijn of haar scorekaart zolang hij of zij maar in die 

ruimte blijft. 
• Het neerzetten van een bus waar de deelnemer zijn scorekaart in 

moet deponeren. De scorekaart wordt dan beschouwd als 

ingeleverd zodra de deelnemer de scorekaart in de bus heeft 
gedaan. Deze vorm van inleveren biedt de deelnemer weinig 

bescherming tegen het inleveren van een incorrecte scorekaart, 
maar kan toch de beste oplossing zijn als er maar weinig leden van 

de Commissie beschikbaar zijn of als er veel deelnemers tegelijk 

binnenkomen (zoals bij een shotgun-wedstrijd). 
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• Bij elke hole de behaalde Stablefordpunten in te vullen. 
• In te vullen of de hole was gewonnen, verloren of gelijk gespeeld bij 

par-/bogey-wedstrijden. (NB Ook bij deze wedstrijden moet de speler 
de brutoscore per hole invullen, zodat de commissie kan controleren 

of er een +, 0 of – is gemaakt.) 
• Om bepaalde gegevens in te vullen op de scorekaart zoals de naam, 

datum en naam van de wedstrijd. 

Ook kan de Commissie deelnemers vragen om aan het einde van de ronde 
de scores in te voeren in een computersysteem of (web) app, maar een 

deelnemer mag niet bestraft worden volgens de golfregels als hij of zij niet 
voldoet aan dit verzoek of het verkeerd uitvoert. De Commissie kan wel een 

disciplinaire sanctie vaststellen, bijvoorbeeld in gedragsregels, voor 
deelnemers die herhaaldelijk niet voldoen aan een dergelijk verzoek. 
 

 
A-8. Terugtrekking tijdens of tussen ronde(s) 

 
Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee 
rondes moet zich melden bij een lid van de Commissie en een (schriftelijke) 

verklaring afleggen en ondertekenen waarin hij/zij de reden van zijn/haar 
terugtrekking vermeldt. (Zie ook A15 Disciplinaire maatregel.) 

 
 
A-9. Aantal deelnemers bij een ‘cut’ 

 
Het aantal deelnemers na een ‘cut’ is in beginsel maximaal 50% van de 

gestarte deelnemers. De Commissie bepaalt uiterlijk een dag voor het 
toernooi het definitief aantal deelnemers dat de ‘cut’ kan halen. Dit aantal 
kan hoger of lager zijn dat het normale maximum van 50%. 

 
 

A-10. Play-off bij een gehalveerde match en bij gelijk eindigen in 
strokeplay of bij Stableford 
 

Matchplay: bij een gelijke stand na afloop van de ronde wordt de wedstrijd 
verlengd totdat er een winnaar is. Voor de verlenging worden in principe de 

holes van de wedstrijdronde in dezelfde volgorde gespeeld, tenzij de 
Commissie voor het begin van de ronde anders bepaalt. Indien de finale of 
de play-off ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende 

duisternis niet (uit-)gespeeld kan worden, dan kent de wedstrijd twee 
winnaars.  

 
Strokeplay (hieronder vallen ook Stableford, maximum score en par-
/bogey-wedstrijden):  

Aangezien het bij clubwedstrijden niet gebruikelijk is om een play-off te 
laten spelen om bij een gelijke stand tot een winnaar te komen, worden de 

winnaar en volgende plaatsen bepaald door de beste scores op de laatste 
18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18). 

In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de 
volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 
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holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 
holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan.  

Als het dan nog steeds gelijk is worden successievelijk de laatste 6 holes, 3 
holes en de laatste hole van de eerste 9 holes gebruikt. Als de stand, dan 

nog gelijk is, dan wordt de winnaar bepaald door loting. 
 

 
Clubkampioenschappen strokeplay: 

In het geval dat meerdere spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, volgt 
een sudden-death play-off op door de Commissie voor de laatste ronde aan 

te wijzen hole of holes. Indien meerdere spelers de play-off spelen, wordt er 
gespeeld tot er één winnaar is; de overige spelers delen de tweede plaats. 
Indien de sudden-death play-off ten gevolge van weers- of 

baanomstandigheden of invallende duisternis niet uitgespeeld kan worden, 
worden de winnaar en volgende plaatsen bepaald door de beste scores op 

de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-
18). 
In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de 

volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste 18 
holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 

holes (holes 16-18) of hole 18 van de baan. 
 
 

Toelichting 
Het is niet de bedoeling dat bij gelijk eindigen de speler met de laagste 
handicap wint. 
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Toelichting 

Het vergelijken van scorekaarten: ‘Matching Scorecards’ of ‘Count-Back’ 
methodes 

Als een play-off niet mogelijk of wenselijk is, kan het wedstrijdreglement 
bepalen dat bij een gelijke stand de uitslag wordt bepaald door het 
vergelijken van de scorekaarten. Ook als de winnaar van de wedstrijd 

wordt bepaald door een play-off kunnen de andere ranglijstposities 
bepaald worden door het vergelijken van scorekaarten. De methode van 

het vergelijken van scorekaarten moet ook voorzien in een oplossing voor 
het geval dat de vergelijking van de scorekaarten geen winnaar oplevert. 
 

Een methode van het vergelijken van scorekaarten is het bepalen van de 
winnaar op basis van de beste score van de laatste ronde. Als de gelijk 

geëindigde deelnemers dezelfde score hebben over de laatste ronde of 
als de wedstrijd maar uit één ronde bestaat, wordt de winnaar 
successievelijk bepaald aan de hand van de beste score over de laatste 9 

holes, de laatste 6 holes, de laatste 3 holes en uiteindelijk de 18e hole. 
Als het dan nog steeds gelijk is worden successievelijk de laatste 6 holes, 

3 holes en de laatste hole van de eerste 9 holes gebruikt. Als een ronde 
over minder dan 18 holes gespeeld is, kan het aantal te gebruiken holes 
daarop aangepast worden. 

 
Als deze procedure geen winnaar oplevert, kan de Commissie besluiten 

dat het onbeslist is of de winnaar bepalen door het lot (zoals een munt 
opwerpen). 
 

Aanvullende overwegingen: 
• Als deze methode wordt gebruikt voor een wedstrijd waarbij op 

meerdere holes gestart wordt, is het verstandig om vast te leggen 
dat ”de laatste 9 holes, de laatste 6 holes enz.”, de holes 10-18, 
13-18, enz. betreft. 

• Als bij een netto-strokeplay wedstrijd, waar de door de Commissie 
bepaalde stroke index niet wordt gebruikt, zoals bij individuele 

strokeplay wedstrijden, het scenario met de laatste 9, laatste 6 en 
laatste 3 holes wordt gebruikt, dient er respectievelijk de helft, een 

derde een zesde, enz. afgetrokken te worden van de handicaps om 
de score voor die holes te bepalen. Het afronden van het aantal 
slagen moet gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen 

van het Wereld Handicap Systeem (WHS). 
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A-11. Het wedstrijdresultaat is definitief 

 
Matchplay: Het resultaat van een match is definitief als het door beide 

spelers is gemeld aan een referee of een lid van de Commissie.  
 
Strokeplay (hieronder vallen ook Stableford-, maximum score- en tegen 

par-wedstrijden): De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen 
zijn uitgereikt. De uitslag van een wedstrijd indien er geen prijsuitreiking is, 

is definitief als alle uitslagen zijn gepubliceerd. 

Voorbeeld: 
Speler A en B hebben beiden een nettoscore van 73 slagen over 18 

holes. De winnaar wordt bepaald door de methode van “matching 
scorecards”: 

 

 
 

- Speler A: playing handicap 9 * 1/2 = 4.5, dit wordt afgerond naar 

5. 
40 - 5 = 35 

- Speler B: playing handicap 8 * 1/2 = 4 
39 - 4 = 35 

 

Op basis van de laatste 9 holes kan geen winnaar worden bepaald 
en wordt er dus gekeken naar de laatste 6 holes.  

Nu wordt te verrekenen playing handicap (33,3%) bepaald en 
afgetrokken van de brutoscore over de laatste 6 holes: 

- Speler A: playing handicap 9 * 1/3 = 3 

25 - 3 = 22 
- Speler B: playing handicap 8 * 1/3 = 2.666, dit wordt afgerond 

naar 3. 
26 - 3 = 23 

 

Speler A wint op basis van matching cards met een beter resultaat 
over de laatste 6 holes. 

 
• Bij netto-strokeplay wedstrijden met handicapverrekening waar de 

door de Commissie bepaalde score index wel wordt gebruikt, zoals 

bij four-ball strokeplay, par/bogey of Stablefordwedstrijden, moet 
de handicapslagenaftrek toegepast worden zoals die ook in de 

wedstrijd toegepast is. 
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Toelichting 
Play-off bij strokeplay 
Als er sprake is van een play-off bij een strokeplay wedstrijd moet het 

volgende in het wedstrijdreglement worden opgenomen: 
• Wanneer de play-off gespeeld gaat worden: begint de play-off op 

een bepaalde tijd, zo snel mogelijk nadat de laatste flight binnen is 
of op een later tijdstip. 

• Welke holes worden gebruikt voor de play-off. 
• Het aantal holes waarover de play-off gespeeld wordt: wordt er 

hole voor hole gespeeld of over meerdere holes zoals 2, 4 of 18 

holes, en wat te doen als het daarna nog steeds gelijk is. 
• Als bij een normale strokeplay wedstrijd een play-off plaatsvindt 

met handicapverrekening over minder dan 18 holes wordt het 
aantal  te spelen holes gebruikt om het aantal van de score af te 
trekken slagen te bepalen. Als er bijvoorbeeld een play-off over 

één hole gespeeld wordt, moet één achttiende van de handicap 
afgetrokken worden van de scores op de play-off hole. Het 

afronden van het aantal slagen moet gebeuren in 
overeenstemming met de aanbevelingen van het Wereld Handicap 
Systeem. 

• Bij play-offs in netto wedstrijden, zoals vierbal, par/bogey en 
Stableford, waarbij de stroke index wordt gebruikt voor het 

bepalen van de slagen die een deelnemer meekrijgt per hole, dient 
dezelfde slagenaftrek gebruikt te worden als tijdens de wedstrijd. 

 

Deelnemers zijn alleen verplicht om hun scorekaart voor de play-off in te 
leveren als de Commissie scorekaarten heeft uitgereikt. 
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Toelichting 

Het is belangrijk dat de Commissie in het wedstrijdreglement helder 
vastlegt wanneer en hoe het wedstrijdresultaat definitief wordt, omdat dit 

van invloed is op de manier waarop de Commissie regelkwesties zal 
oplossen die zich voordoen nadat de wedstrijd is gespeeld zowel bij 
matchplay als bij strokeplay (zie Regel 20). 

 
Matchplay 

Enkele voorbeelden van hoe je in het wedstrijdreglement beschrijft dat 
het wedstrijdresultaat definitief is: 

• wanneer het resultaat is vermeld op een officieel scorebord of een 

andere van tevoren vastgestelde plaats, of 
• wanneer het resultaat is doorgegeven aan een door de Commissie 

aangewezen persoon. 
Als een uitslag definitief gemaakt wordt door het vermelden van het 
resultaat op een officieel scorebord, kan de Commissie de 

verantwoordelijkheid nemen om de naam van de winnaar te publiceren of 
kan zij die verantwoordelijkheid delegeren aan de deelnemers. Soms is 

het officiële scorebord een duidelijk herkenbare plek en soms is het een 
papieren lijst in de shop of de kleedkamer. 
 

In het geval dat de Commissie een referee heeft aangewezen om de 
wedstrijd te begeleiden, is het niet zo dat de vermelding van het 

resultaat door de referee op de laatste green de definitieve uitslag is, 
tenzij dat als zodanig is vastgelegd in het wedstrijdreglement. 
 

Strokeplay 
Enkele voorbeelden van hoe je bij strokeplay in het wedstrijdreglement 

beschrijft dat het wedstrijdresultaat definitief is: 
• alle resultaten staan vermeld op het scorebord of 

mededelingenbord; 

• de winnaars zijn bekend gemaakt bij de prijsuitreiking, of  
• de beker is uitgereikt. 

 
Regel 20.2e(2) bepaalt dat bij een strokeplay kwalificatiewedstrijd 

voorafgaand aan een matchplay wedstrijd het strokeplay gedeelte van de 
wedstrijd is afgesloten zodra de deelnemer heeft afgeslagen om zijn of 
haar eerste matchplay wedstrijd te beginnen.  
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A-12. Plichten ten aanzien van het handicapsysteem 
 

De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook van de incomplete ronden, 
bij zijn homeclub in te leveren volgens de WHS Rules of Handicapping. 

 

 
 
A-13. Disciplinaire maatregel 

 
De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren in een 

disciplinaire maatregel. 
 

- Inschrijven met lagere handicap dan werkelijke handicap (A2). 

- Niet tijdig afzeggen of No Show (A4). 
- Terugtrekking uit de wedstrijd zonder (geldige) reden (A8). 

 
Eerste overtreding seizoen: Waarschuwing 
Tweede overtreding seizoen: Schorsing eerstvolgende wedstrijd.  

Derde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van 3 
seizoenmaanden.  

Vierde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke schorsing van één 
kalenderjaar. 
 

 
Herhaaldelijke diskwalificatie 

Bij het overtreden van de gedragsnormen (Zie sectie B B1: Overtreden van 
gedragsnormen): 

Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van 3 
seizoenmaanden. Tevens wordt een klacht ingediend bij de tuchtcommissie. 
Derde diskwalificatie in hetzelfde seizoen: Schorsing van één kalenderjaar 

en een hernieuwde klachtindiening bij de tuchtcommissie. 
De straf van schorsing in seizoen is niet beperkt tot het seizoen van het 

lopende kalenderjaar, maar wordt doorgegeven naar het volgende seizoen. 
Schorsing is van toepassing op alle door de club georganiseerde 
wedstrijden.  

  

Toelichting 
Een club mag hier uiteraard zelf invulling aan geven. Bovenstaande tekst 

is slechts een voorbeeldtekst. 

Toelichting 
Bij de laatste twee overtredingen kan ook een klacht bij de 

Tuchtcommissie van de club of (indien de club deze niet heeft) bij het 
bestuur van de club worden ingediend. 
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Beroep 
 

 

Van een beslissing van de Commissie tot uitsluiting van een speler voor 
meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de speler een hoger beroep 
open. Hij kan bij de tuchtcommissie binnen één week na oplegging van de 

straf dit beroep indienen. De tuchtcommissie kan aan het ingestelde beroep 
een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom 

gemotiveerd wordt verzocht. 
 
 

A-14. Toepasselijkheid statuten en tuchtreglement 
 

Spelers en personen die de speler bijstaan zijn onderworpen aan de 
statuten en het tuchtreglement van de club. Deze reglementen zijn terug te 
vinden op de clubwebsite. 

 

 

  

Toelichting 

De club moet dan wel een tuchtcommissie en tuchtreglement hebben. Zij 
kan hiervoor ook een regeling in een huishoudelijk of ander reglement 

hebben opgenomen.   

Toelichting 
Voor de mogelijkheid van beroep bij een tuchtcommissie is het wel nodig 

dat een club in haar statuten een tuchtcommissie met taken en 
werkwijze heeft vastgelegd en/of dit in een tuchtreglement verder is 
uitgewerkt. 
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Sectie B: Algemene plaatselijke regels (voor alle clubwedstrijden) 
 

Op alle door de club georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing: 
 

• De “Rules of Golf” gepubliceerd door de R&A.  
• Sectie A Algemene wedstrijdvoorwaarden. 
• Sectie B Algemene plaatselijke regels. 

 
De Commissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de 

plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.  
 

Straf: 
Tenzij anders vermeld is het overtreden van een plaatselijke regel de 
algemene straf. 

 
 

B-1. Overtreden van gedragsnormen (R1.2) 
 
In aanvulling en ter verduidelijking van Regel 1.2 Normen voor 

spelersgedrag heeft de Commissie de volgende gedragsregels opgesteld. Als 
speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een gedragsregel 

overtreedt. Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en 
integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na wedstrijdrondes. 
 

Voorbeelden zijn: 
Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsnormen: 

• Elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis. 
• Wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken.  
• Ballen naar personen gooien. 

• Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik 
(vloeken). Zeer luide (emotionele) stemverheffingen. 

• Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een 
overtreding van de golfregels.  

• Inschrijven met een lagere handicap dan op de dag van inschrijving 

actueel is.  
• Gebrek aan respect tonen voor club-officials, vertegenwoordigers van 

de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers.  
• Op de driving range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied 

slaan (bijvoorbeeld over het hek aan de achterkant). 

• Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago 
van de club zou schaden.  

• Iedere andere gedraging of uiting die door de commissie als 
onaanvaardbaar wordt geacht. 

 

Straf: 
Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd.  

  

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/baaninrichting-en-plaatselijke-regels
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Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen: 
• Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften. 

• Het niet goed zorgdragen voor de baan. 
• Andere spelers bewust storen in hun slag. 

• Betreden van verboden speelzones, indien betreden in gedragsregels 
niet is toegestaan.  

• Overtreden rookverbod. Spelers en caddies mogen niet roken 

gedurende een ronde (ook elektronische sigaretten zijn niet 
toegestaan). 

 
Straf: 

Eerste overtreding: Waarschuwing. 
Tweede overtreding: Algemene straf. 
Derde overtreding: Diskwalificatie. 

 
Zowel voor categorie A en categorie B geldt dat na een tweede 

diskwalificatie in het seizoen een disciplinaire maatregel kan worden 
opgelegd (Zie wedstrijdvoorwaarden sectie A-13). 
 

 
B-2. Vervoer (4.3) 

 
Plaatselijke regel G-6 is van toepassing en past Regel 4.3a als volgt aan: 
Tijdens een ronde mag een speler of caddie geen gebruikmaken van 

gemotoriseerd vervoer, behalve als dit is toegestaan of achteraf is 
goedgekeurd door de Commissie. Voor een speler die een slag gaat doen of 

heeft gedaan onder de procedure van slag en afstand is het altijd 
toegestaan om gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer.  
 

Straf:  
De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar deze plaatselijke 

regel is overtreden. Indien de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, 
geldt de straf op de volgende hole. 
 

 
B-3. Onredelijk vertragen van het spel (5.6) 

 
B-3.1 Voorbeelden onredelijke vertragen van het spel: 
De straf volgens regel 5.6a wordt opgelegd als een speler bijvoorbeeld: 

• Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is. 
• Onderweg voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te 

voorzien in zijn/haar persoonlijke behoeften.  
• Meer dan een paar minuten tijd neemt voor het zoeken en ophalen 

van een verloren club. 
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B-3.2 Vlot speeltempo (R5.6) 

Voorbeeld plaatselijke regel K1 is van toepassing. 
 

Optie: Als een groep in een ronde 6 holes heeft afgerond in meer dan 75 
minuten vanaf de starttijd en de groep meer tijdsafstand heeft tot de groep 
voor hen dan het startinterval, krijgen alle spelers in de groep een 

mondelinge waarschuwing van de clubreferee of een lid van de Commissie. 
 

Optie: Als een groep in een ronde 9 holes heeft afgerond in meer dan 120 
minuten vanaf de starttijd, en de groep meer tijdsafstand heeft tot de groep 

voor hen dan het startinterval, krijgen alle spelers in de groep een 
mondelinge waarschuwing van de clubreferee of een lid van de Commissie. 
 

Straf: 
Straf voor de tweede overtreding: Eén strafslag. 

Straf voor de derde overtreding: Algemene straf, opgeteld bij de straf voor 
de tweede overtreding. 
Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie. 

 
Straf bij Stableford: 

De straf bij overtreding van voorbeeld plaatselijke regel K-1 is als volgt 
aangepast: 
Straf voor de tweede overtreding: Aftrek van één punt op het totaal 

behaalde aantal punten voor de ronde. 
Straf voor de derde overtreding: Aftrek van twee punten op het totaal 

behaalde aantal punten voor de ronde. 
Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie. 
 

Toelichting 

Een speler mag in geval van (extreme) weersomstandigheden na 9 of 18 
holes een korte pauze (maximaal 5 minuten) houden (zie interpretatie 

5.6a/1 in The Official Guide on the Rules of Golf). 
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Toelichting K-1 

Maximum tijd voor gehele ronde of gedeelte daarvan  
Doel: Bij wedstrijden waarbij weinig of geen referees aanwezig zijn, kan 

het voor de Commissie wenselijk zijn om een eenvoudige plaatselijke 
regel op te stellen die een tijdslimiet vastlegt voor het spelen van een 
gehele ronde en/of een aantal holes. Deze tijdslimieten zullen afhangen 

van het aantal spelers per groep  en de wedstrijdvorm. Als een groep de 
voorgeschreven tijdslimiet overschrijdt en uit positie is, krijgt iedere 

speler in de groep een straf. 
 
Voorbeeld Plaatselijke Regel 

“Als een groep de ronde (of een aantal holes) heeft afgerond in meer dan 
[specificeer de tijd, bijvoorbeeld, 3 uur en 45 minuten] vanaf de starttijd, 

en de groep meer tijdsafstand heeft tot de groep voor hen dan het 
startinterval krijgen alle spelers in de groep één strafslag [of specificeer 
als gewenst].” 

 
Beleid voor speelsnelheid per hole en per slag bij Stableford 

Doel: Bij een Stablefordwedstrijd kan de Commissie de straf volgens 
voorbeeld plaatselijke regel K-1 zodanig aanpassen om er daarmee voor 
te zorgen dat de straf invloed heeft op de score van de speler. De 

Commissie heeft ook de mogelijkheid om een mondelinge waarschuwing 
te geven voor de eerste overtreding. 

 
Voorbeeld Plaatselijke Regel 
“De straf bij overtreding van voorbeeld plaatselijke regel K-1 is als volgt 

aangepast: 
Straf voor overtreding van Plaatselijke Regel: 

- Straf voor de eerste overtreding: Aftrek van één punt op het totaal 
behaalde aantal punten voor de ronde. 

- Straf voor de tweede overtreding: Aftrek van twee punten op het 

totaal behaalde aantal punten voor de ronde. 
- Straf voor de derde overtreding: Diskwalificatie.” 
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B-4. Oefenen (R5.2) 
 

Strokeplay: Regel 5.2b is als volgt aangepast: Een speler mag voor of 
tussen rondes niet oefenen op de wedstrijdbaan. Uitzondering: 
Oefenfaciliteiten mogen door de speler voor of tussen rondes gebruikt 

worden om te oefenen. 
 

Straf: 
Straf voor de eerste overtreding: Algemene straf (opgelegd op de eerste 
hole die de speler speelt). 

Straf voor de tweede overtreding: Diskwalificatie. 
  

Beleid voor speelsnelheid per hole en per slag voor par-/bogey 

wedstrijden 
Doel: Voor een par- of bogey wedstrijd kan de Commissie de straf 

volgens voorbeeld plaatselijke regel K-1 aanpassen om er daarmee voor 
te zorgen dat de straf invloed heeft op de score van de speler. De 
Commissie heeft ook de mogelijkheid om een mondelinge waarschuwing 

te geven voor de eerste overtreding. 
 

Voorbeeld Plaatselijke Regel 
“De straf bij overtreding van voorbeeld plaatselijke regel K-1 is als volgt 
aangepast: 

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel: 
- Straf voor de eerste overtreding : Aftrek van één hole van de 

totaal score. 
- Straf voor de tweede overtreding: Aftrek van een tweede hole van 

de totaal score. 

- Straf voor de derde overtreding: Diskwalificatie.” 
 

Beleid voor aangepaste strafmaat 
Doel: Een Commissie mag de strafmaat aanpassen voor een overtreding 
van het beleid voor speelsnelheid, waarbij de eerste overtreding een 

mondelinge waarschuwing van een referee is. Hieronder is aangegeven 
hoe de strafmaat is aangepast voor een strokeplay wedstrijd. De 

strafmaat voor matchplay, Stableford and par/bogey wedstrijden kan op 
dezelfde wijze worden aangepast. 
 

Voorbeeld Plaatselijke Regel 
“Straf voor overtreding van Plaatselijke Regel: 

- Straf voor de eerste overtreding: Mondelinge waarschuwing van 
referee. 

- Straf voor de tweede overtreding: Eén strafslag. 

- Straf voor de derde overtreding: Algemene straf , opgeteld bij de 
straf voor de tweede overtreding. 

- Straf voor de vierde overtreding: Diskwalificatie.” 
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B-5. Onderbreking van het spel (R5.7b) 
 

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt 
aangegeven door een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere 

onderbrekingen worden aangegeven met drie opeenvolgende tonen van een 
sirene/hoorn. In alle gevallen wordt het hervatten van het spel aangegeven 
door middel van twee korte sirene/hoorn tonen.  

 

 

Toelichting 
Het is een nadrukkelijke advies dat clubs niet afwijken van deze signalen, 
zodat alle spelers op alle clubs weten wat een bepaald signaal betekent. 


