
Wedstrijdreglement 
per 1 januari 2019 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) 
Dit wedstrijdreglement bestaat uit 3 secties:

Wijzigingen en aanvullingen op sectie A en sectie B worden gepubliceerd 
op www.golf.nl/ngf-wedstrijden.

Sectie 

A
Algemene 

wedstrijdvoorwaarden.

Sectie 

B
Specifieke 

wedstrijdvoorwaarden 
en kwalificatiecriteria.

Sectie 

C
Algemene plaatselijke 
regels. (Een ingekorte 
versie is beschikbaar als 

NGF-hardcard.)



De onderstaande wedstrijdvoorwaarden gelden samen met gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen 
gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). 

Sectie A: 
Algemene wedstrijdvoorwaarden
A

Taak wedstrijdcommissie: De NGF-wedstrijdcom-
missie is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de NGF-wedstrijden. Zij is bevoegd om op te 
treden bij het overtreden van de golfregels en bij 
het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De 
wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin de 
wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels 
niet of onvoldoende voorzien. 

A-1 Deelnamecriteria
Amateur- of professionalstatus
De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor ama-
teurgolfers (definitie amateurgolfer zie Randa.org), 
tenzij anders vermeld bij de wedstrijdspecifieke 
informatie.

Nationaliteit
Deelname aan nationale kampioenschappen is 
slechts mogelijk voor spelers met de Nederlandse 
nationaliteit of spelers die als Nederlands ingeze-
tene geregistreerd zijn, tenzij anders vermeld bij 
de wedstrijdspecifieke informatie.

Leeftijd.
Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde 
hebben (senioren, junioren, jeugd). Zie bij sectie 
B “Specifieke wedstrijden en kwalificatiecriteria” 
welke leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van 
toepassing is.
 
A-2 Inschrijven voor een wedstrijd
Inschrijven moet via www.golf.nl/ngf-wedstrijden. 
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om 
de correcte actuele EGA-handicap in te vullen. De 
speler ontvangt een e-mail als de inschrijving is 
ontvangen. 
Het inschrijven met een lagere handicap dan de 
speler op de dag van de inschrijving in werkelijk-
heid heeft is niet toegestaan (zie ook sectie C Ge-

dragsnormen en A-15 Disciplinaire maatregel).

A-3 Afzeggen voor een wedstrijd
Tot 72 uur: Afzeggen schriftelijk voor de eerste 
startijd van de wedstrijd door een e-mail te sturen 
naar wedstrijden@ngf.nl. 

72 – 24 uur: Afzeggen moet zowel per e-mail als 
telefonisch gebeuren en voorzien zijn van een 
geldige reden. Voor telefonische afmelding moet 
de speler contact opnemen met de contactper-
soon van de desbetreffende wedstrijd (deze staat 
vermeld bij de wedstrijdspecifieke informatie op 
www.golf.nl/ngf-wedstrijden).

Binnen 24 uur: 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 contact-
persoon ook daadwerkelijk heeft bereikt.

No Show: Een speler krijgt een no-show als hij of 
zonder bericht ofwel zonder geldige reden niet 
aan de start verschijnt (zie ook A-15 Disciplinaire 
maatregel).

A-4 Toelating tot een wedstrijd 
Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens  
onderstaande vier categorieën:
Categorie 1 Wildcards: op basis van wildcards 
voor ontvangende club en/of NGF-selectie.
Categorie 2 Ranking: op basis van NGF Ranking.
Categorie 3 Wedstrijden: op basis van een of 
meerdere voorafgaande wedstrijden.
Categorie 4 Handicap: op basis van handicap op 
het moment van inschrijving.

Zie voor de wedstrijdspecifieke invulling sectie 



B “Specifieke wedstrijdvoorwaarden en kwalifi-
catiecriteria”. Indien de wedstrijd niet wordt ver-
meld in sectie B, gebeurt de plaatsing op basis 
van EGA-handicap of een door de NGF erkende 
buitenlandse handicap.

Bevestiging toelating
Alle ingeschreven personen ontvangen een lijst 
van deelnemers/reserves. Dus niet alleen de deel-
nemers.

Reservelijst
Het is voor de reserves belangrijk om de reserve-
lijst regelmatig te raadplegen. Als je op de reser-
velijst staat en je bent niet beschikbaar voor deel-
name aan de wedstrijd, dan moet je je uitschrijven. 
Een reserve wordt door de NGF gecontacteerd 
zodra hij of zij is toegelaten tot de wedstrijd.
Aanvulling deelnemerslijst na afzegging speler
Bij afzegging van een geplaatste speler op de 
deelnemerslijst, vindt er geen aanvulling plaats 
op basis van de NGF-kwalificatiecriteria, maar op 
basis van de reservelijst. Deze reservelijst wordt 
alleen op basis van handicap ingedeeld.

Uitsluiting van toelating 
Spelers die van de NGF of van een NGF-zuster-
organisatie een straf van schorsing opgelegd ge-
kregen hebben, worden niet toegelaten. De NGF 
behoudt zich ook het recht voor om een speler, 
die bij eerdere NGF-wedstrijden of rondes scores 
inleverde 15 slagen boven de playing handicap, 
uit te sluiten van verdere deelname.

A-5 Oefenronde spelen
Voor alle op de NGF-kalender genoemde nationa-
le kampioenschappen is het toegestaan om voor 
de wedstrijd één keer een ronde contributievrij 
te oefenen op een met de ontvangende baan te 
overleggen tijdstip. Indien de speler een oefen-
ronde wil spelen, moet hij een starttijd aanvragen 
bij de betreffende club. Tijdens de oefenronde zijn 
alle onderdelen en straffen van de gedragsnormen 
(zie sectie C) van toepassing.

A-6 Scorekaart ophalen en uitwisselen  
met marker
De speler behoort zich 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel. 

Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt de 
speler zijn scorekaart voor de eerste ronde. Voor 
elke volgende ronde zal de starter de scorekaart 
bij de tee uitdelen.

A-7 Scorekaart inleveren
Matchplay: Spelers dienen meteen na het beëindi-
gen van de ronde het resultaat mede te delen aan 
een lid van de wedstrijdcommissie.
Strokeplay: Meteen na het uitspelen van de laatste 
hole van de gespeelde ronde moet de speler zich 
melden in het wedstrijdsecretariaat bij de wed-
strijdtafel. 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 over-
handigen aan een NGF-medewerker. De score-
kaart is ingeleverd als hij is goedgekeurd door de 
NGF-medewerker en de speler de wedstrijdtafel 
en de ruimte voorzien voor het wedstrijdsecretari-
aat in zijn geheel heeft verlaten. 

A-8 Terugtrekking tijdens of  
tussen rondes
Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens 
een ronde of tussen twee rondes moet zich mel-
den bij een lid van de wedstrijdcommissie en een 
schriftelijke verklaring afleggen en ondertekenen 
waarin hij/zij de reden van zijn/haar terugtrekking 
vermeldt (zie ook A-15 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 
wedstrijdleiding bepaalt uiterlijk voor aanvang van 
de eerste ronde van het toernooi het definitief 
aantal deelnemers dat de ‘cut’ kan halen, exclusief 
spelers die dezelfde score hebben op het moment 
dat de ‘cut’ wordt bepaald. 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
Matchplay: Bij een gelijk 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 volg-
orde gespeeld, tenzij de wedstrijdleiding voor de 
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: In het geval dat twee of meer spe-
lers gelijk eindigen op de eerste plaats volgt een 
sudden death play-off op door de wedstrijdlei-
ding 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 ove-
rige 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), laatste 3 holes (16-
18) of hole 18 van de baan.
In het geval van een tie voor de tweede en vol-
gende plaatsen wordt de volgorde op de uitslag-
lijst 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. 
Eventuele ranking-punten worden opgeteld en ge-
lijkelijk verdeeld. De play-off zal worden gespeeld 
zo snel mogelijk nadat de laatste groep binnen is 
gekomen. 

A-11 Het wedstrijdresultaat is definitief
Matchplay: Het resultaat van een match is  
definitief als het is gemeld aan een referee of  
een medewerker van het wedstrijdsecretariaat.
Strokeplay: De uitslag van een strokeplaywedstrijd 
is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Indien er 
geen prijsuitreiking is, als alle uitslagen zijn 
gepubliceerd.

A-12 Plichten ten aanzien van EGA 
Handicap Systeem
De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook 
de no-returns, bij zijn homeclub in te leveren vol-
gens het EGA Handicap Systeem 2016-2019.

A-13 Dopingcontrole
Een speler mag geen gebruik maken van verbo-
den stoffen en/of methoden die voorkomen op 
de meest recente door de WADA vastgestelde 
en in werking getreden dopinglijst. Het geldende 
Dopingreglement is van toepassing (zie website 

NGF-wedstrijden onder reglementen). Een speler 
is verplicht om mee te werken aan een doping-
controle en de ontvangen instructies strikt op te 
volgen (zie ook sectie C C-1: “Overtreden van 
gedragsnormen”).

A-14 Kledingvoorschriften
Spelers dienen zich verzorgd te kleden.
Dames: Zijn verplicht een lange of korte rok, 
broek of bermuda te dragen. Daarbij een blouse 
of poloshirt met of zonder mouw. De blouse of 
poloshirt moet de band van de broek of rok raken 
indien de speelster rechtop staat. 
Heren: Lange broek of bermuda. Voorts een over-
hemd of poloshirt (in de broek) met ten minste 
korte mouwen. Tijdens het “Nationale Open” mag 
een bermuda niet, tenzij bij extreem warm weer en 
mits toegestaan door de wedstrijdleider.
(Zie ook sectie C C1: “Overtreden van gedrags-
normen”.) 

A-15 Disciplinaire maatregel.
De volgende overtredingen van de wedstrijdvoor-
waarden resulteren tot een disciplinaire maatregel.
Niet tijdig afzeggen of afzegging zonder reden 
(A-3).
Terugtrekking uit de wedstrijd zonder reden (A-8).
Eerste overtreding in een seizoen: 
Waarschuwing.
Tweede overtreding in een seizoen: 
Schorsing eerstvolgende wedstrijd.
Derde overtreding in een seizoen: 
Onmiddellijke schorsing van 3 seizoenmaanden. 
Tevens wordt een klacht ingediend bij de tucht-
commissie.
Vierde overtreding in een seizoen: 
Onmiddellijke schorsing van één kalenderjaar en 
een hernieuwde klachtindiening bij de tuchtcom-
missie.

Herhaaldelijke diskwalificatie bij het overtreden 
van de gedragsnormen (zie sectie C C-1:  
“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.
Uitzondering: Diskwalificatie voor het inschrijven 



Sectie 

B
Specifieke 

wedstrijdvoorwaarden 
en kwalificatiecriteria.

met een lagere actuele handicap dan dat de spe-
ler in werkelijkheid heeft.
Eerste diskwalificatie: Schorsing van 3 seizoen-
maanden. Tevens wordt een klacht ingediend bij 
de tuchtcommissie.
Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen: 
Schorsing van één kalenderjaar en een hernieuw-
de klachtindiening bij de tuchtcommissie.
De straf van schorsing in een seizoen is niet be-
perkt tot het seizoen van het lopende kalender-
jaar, maar wordt opgeschort tijdens de periode 
dat er geen wedstrijden georganiseerd worden. 
Schorsing is van toepassing op alle door de NGF 
georganiseerde wedstrijden. 

Beroep: Van een beslissing van de Commissie tot 
uitsluiting van een speler voor meer dan de be-
treffende wedstrijd staat voor de speler een hoger 
beroep open. Hij of zij 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 toe-
kennen, indien in het beroepschrift daarom gemo-
tiveerd wordt verzocht.

A-16 Toepasselijkheidstatuten, 
Tuchtreglement en Dopingreglement
Spelers en personen die de speler bijstaan zijn 
onderworpen aan de Statuten, het Tuchtregle-
ment, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en 
het Tuchtreglement Matchfixing van de NGF, zoals 
bedoeld in de statuten van de NGF. Spelers zijn 
tevens onderworpen aan het Dopingreglement. 
Deze reglementen zijn terug te vinden op de  
website.

Sectie B: Specifieke wedstrijdvoorwaarden en  
kwalificatiecriteria per januari 2019
Voor aanvullende voorwaarden en wijzigingen  
op deze specifieke wedstrijdvoorwaarden en kwa-
lificatiecriteria zie op www.golf.nl/ngf-wedstrijden 
de desbetreffende wedstrijd. 

Uitgangspunten bij de plaatsingskwalificatiecriteria 
2019:
Plaatsing gebeurt op basis van de genoemde 
categorieën per wedstrijd.
Indien je niet aan de handicapeis voldoet, maar 
wel bent geplaatst via een van de categorieën 
(wildcards, ranking, wedstrijden), is het niet  

mogelijk om je in te schrijven via het gebruikelijke 
systeem. Aanmelding in dat geval geschiedt per 
e-mail naar wedstrijden@ngf.nl. Dit is mogelijk  
gedurende de reguliere inschrijftermijn (6 weken 
van tevoren geopend en 2 weken van tevoren  
gesloten).
Voor alle categorieën geldt dat de spelers aan de 
geldende handicapcriteria moeten voldoen, tenzij 
anders vermeld. Wildcards en gekwalificeerden op 
basis van voorgaande wedstrijden uitgezonderd.
Een speler moet zich hebben ingeschreven voor 
de desbetreffende wedstrijd om zich via deze 
procedures te plaatsen. Wildcards voor de clubs 
uitgezonderd. Overige wildcards dienen zich in te 
schrijven.
Indien er gesproken wordt in categorieën en ver-
wezen wordt naar een bepaalde wedstrijd, spreekt 
men van absolute ‘top x’, dus exclusief de gedeel-
de plaatsen. 
Bij afzegging van een geplaatste speler op de 
deelnemerslijst, vindt er geen aanvulling plaats op 
basis van deze categorieën, maar op basis van de 
reservelijst. Deze reservelijst zal dus op basis van 
handicap worden ingedeeld.
Indien de kwalificatie(plaatsings)criteria niet  
worden vermeld bij een wedstrijd of indien een 
wedstrijd in deze lijst niet staat vermeld, dan zal 
de deelname op basis van handicap worden 
ingedeeld.
De NGF-kwalificatieprocedures met de categorie-
en zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde 
gewijzigd worden door de Wedstrijdcommissie.
Voor alle wedstrijden geldt: indien een speler zich 
al heeft gekwalificeerd voor de betreffende wed-
strijd via een eerdere kwalificatiecategorie, dan 
wordt deze plek niet doorgeschoven naar de daar-
opvolgende kwalificatiecategorie(ën).



B
B.A. Dames, Heren en Mid-amateurs
 
BA1. Kwalificatiewedstrijd - Voorjaarswedstrijd

Aantal rondes 1, Strokeplay
Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap   8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 120 39 81

Plaatsing Wildcard: Club 1 1
Handicap: Ja Ja

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

BA2. Kwalificatiewedstrijd – Nationaal Strokeplay Kampioenschap Dames & Heren
Aantal rondes 1, Strokeplay

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap   8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 120   39 81

Plaatsing Wildcard: Club 1 1
Handicap: Ja Ja

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.



BA3. Dutch Amateur Championship
Aantal rondes 4 over 3 dagen Strokeplay met cut na 2e ronde

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap   5.0 3.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 120 42 78

Plaatsing Wildcard: Club
                    Buitenlandse federaties 

3
3

7
7

Ranking: NGF Amateur Ranking 2019 
               (per sluiting inschrijving)
               NGF Junior Ranking (Per 15 juli 2019, 12:00 uur):
               Geboren in 2003
               Geboren in 2004

Top 10

Top 3
Top 3

Top 15

Top 3
Top 3

Wedstrijden: NK Strokeplay 2019
                     NK Strokeplay Junioren 2019                         

Top 3
Top 3

Top 10
Top 3

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

Bijzonderheden Winnaar bij heren wint wildcard KLM Open 2019. Deze prijs schuift niet door 
naar nummer 2.

BA4. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Mid-amateur
Aantal rondes 2, Strokeplay
Cut Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap  8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 30 jaar
Max. deelnemers Totaal 48 18 30

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.



BA5. Voorjaarswedstrijd Dames & Heren
Aantal rondes 2 op een dag, Strokeplay 

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap   8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 72  24 48

Plaatsing Wildcard: Club
               NGF Selectie Oranje en Jong Oranje 

1
tba

1
tba

Ranking:  NGF Amateur Ranking 2018  
               NGF Junior Ranking 2018    
               NGF Junior ranking 2018 geboren 2003
               NGF Junior ranking 2018 geboren 2004 
               NGF Junior ranking 2018 geboren 2005 en later

Top 10
Top 5
Top 3
Top 3
Top 3

Top 25
Top 5
Top 5
Top 5
Top 5

Wedstrijden: Kwalificatiewedstrijd 24 maart 2019 Top 5 Top 7
Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BA6. Nationaal Open Dames & Heren
Aantal rondes 4 over drie dagen Strokeplay, met cut na 2e ronde

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap  8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 132                   Amateurs

                                    Professionals 
27
6

40
59

Plaatsing (amateurs) Wildcard: Club
               NGF Selectie Oranje en Jong Oranje

1
tba

3
tba

Ranking: NGF Amateur Ranking 2019 (per sluiting inschrijving) Top 5 Top 10
Wedstrijden: Amateurs Nationaal Open 2018
                    NK Strokeplay 2019
                    NK Matchplay 2019
                    NK Strokeplay Junioren 2019
                    NK Strokeplay t/m 18 2019
                    NK Strokeplay t/m 15 2019

Top 3
Top 5
Top 4
Top 5
Top 5
Top 3

Top 5
Top 10
Top 4
Top 5
Top 5
Top 3

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.



BA7. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Dames & Heren
Aantal rondes 4 over drie dagen Strokeplay, met cut na 2e ronde

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap  8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde  Geen - -

Max. deelnemers Totaal 144 48 96

Plaatsing Wildcard: Club
               NGF Selectie Oranje en Jong Oranje

2
tba

3
tba

Ranking: NGF Amateur Ranking 2019 
               (per sluiting inschrijving)
               NGF Junior Ranking 2018
               NGF Junior Ranking 2018 geboren 2003
               NGF Junior Ranking 2018 geboren 2004
               NGF Junior Ranking 2018 geboren 2005 en later

Top 15

Top 5
Top 5
Top 3
Top 3

Top 25

Top 10
Top 7
Top 7
Top 5

Wedstrijden: NK Strokeplay 2018
                   NK Strokeplay t/m 18 2019 
                   Voorjaarswedstrijd 2019
                   Kwalificatiewedstrijd 26 april 2019
                   NK t/m 15 2019
                   1e Future Jeugdtour
                   1e Challenge Jeugdtour

Top 5
Top 7
Top 3
Top 5
Top 3
Top 1
Top 1

Top 10
Top 15
Top 10
Top 7
Top 3
Top 1
Top 1

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

Bijzonderheden Winnaar bij heren wint wildcard KLM Open 2019. Deze prijs schuift niet door 
naar nummer 2.

BA8. Nationaal Foursome Kampioenschap Dames & Heren
Aantal rondes Kwalificatieronde bruto Stableford. Beste 8 paren gaan door naar ¼ finale

Dames Heren

Tees Blauw Wit

Max. handicap Gezamenlijke hcp: 24 12

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Plaatsing Handicap: Bij overinschrijving van het aantal paren, dan 

gaan de paren met de laagste gezamenlijke handicap 
voor.

Max. deelnemers Totaal 52 teams

Beslissingen Men moet spelen met de partner waarmee men ingedeeld is.
Stableford matching cards hole 10-18, daarna het lot.



BA9. Nationaal Open Matchplay Kampioenschap Heren
Aantal rondes Heren 6 over 3 dagen, Matchplay (zie www.pgaholland.nl) 

 Heren

Tees Heren wit     Wit

Max handicap Heren 5.0     5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal       32

BA10. Nationaal Matchplay Kampioenschap Dames & Heren
Aantal rondes Over 3 dagen, Matchplay 5 6

Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max handicap   8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Geen
Max. deelnemers Totaal 96 32 64

Plaatsing Wildcard: Club  1 1
Ranking: NGF Amateur Ranking 2019 (per sluiting inschrijving) Top 20 Top 45
Wedstrijden: NK Matchplay 2018 Top 4 Top 4
Handicap: Ja Ja

BA11. Kennemer Open
Aantal rondes 1, Strokeplay
Cut Dames Heren

Tees  Blauw Wit

Max. handicap  8.0 5.0

Leeftijdsvoorwaarde Niet van toepassing
Max. deelnemers Totaal 108 waarvan 36 72

Plaatsing Wildcard: Club 3 6

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.



BB. SENIOREN EN SUPER-SENIOREN

BB1. Openingswedstrijd Senioren Dames & Heren
Aantal rondes 1, Strokeplay

Dames Heren

Tees Rood Geel

Max. handicap 10.0 8.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar
Max. deelnemers Totaal 144 72 72

Plaatsing Wildcard: Club 3 6

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BB2. Slotwedstrijd Senioren Dames en Heren
Aantal rondes 1, Strokeplay

Dames Heren

Tees Rood Geel

Max. handicap 10.0 8.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar
Max. deelnemers Totaal 72   27 45

Plaatsing Wildcard: Club 1 2

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BB3. Nationaal Senioren Strokeplay Kampioenschap Dames en Heren
Aantal rondes 2 over twee dagen, Strokeplay, zonder cut

Dames Heren

Tees Blauw Wit

Max. handicap 10.0 8.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar
Max. deelnemers Totaal 144 72 72

Plaatsing Wildcard: Club 3 6

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BB4. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Super Senioren Dames en Heren
Aantal rondes 2 over twee dagen, Strokeplay, zonder cut

Dames Heren

Tees Rood Geel

Max. handicap  15.0 13.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 65 jaar
Max. deelnemers Totaal 66 24 42

Plaatsing Wildcard: Club 1 2

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.



BB5. International Dutch Senior Open
Aantal rondes 3 over 3 dagen, Strokeplay met een cut na 2e ronde

Dames Heren

Tees Blauw Wit

Max. handicap  10.0 8.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar
Max. deelnemers Totaal 144 63 81

Plaatsing Wildcard: Club 3 6

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BB6. Nationaal Open Matchplay Heren Senioren
Aantal rondes 6 over 3 dagen, Matchplay (zie www.pgaholland.nl) 

Dames Heren

Tees  Wit

Max. handicap   8.0

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar

Max. deelnemers Totaal 32 32

BB7. Nationaal Senioren Mixed Foursome Strokeplay Kampioenschap
Aantal rondes 2 over 2 dagen, Strokeplay 

Cut n.v.t. Dames Heren

Tees   Rood Geel

Max. handicap Gezamenlijke hcp: 32.0 

Leeftijdsvoorwaarde Minimaal 1 dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar

Plaatsing Handicap: Bij overinschrijving gaan de paren met de laagste 
handicap voor.

Max. deelnemers Totaal 52 teams

Beslissingen Men moet spelen met de partner waarmee men is ingedeeld.
Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.



B.C. DAMES, HEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING

BC1. Openings- en Slotwedstrijd voor golfers met een fysieke beperking categorie A
Aantal rondes 1, Strokeplay

Dames Heren

Tees  Rood Geel

Max. handicap   22,6 22,6

Leeftijdsvoorwaar-
de

Geen

Max. deelnemers Totaal 33  

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

BC2. Opening- en Slotwedstrijd voor golfers met een fysieke beperking categorie B
Aantal rondes 1, Stableford 100% handicapverrekening

Dames Heren

Tees   Oranje Rood

Max. handicap Vanaf hcp 22,7 54 54

Leeftijdsvoorwaarde Geen

Max. deelnemers Totaal 21 

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

BC3.Nationaal Kampioenschap voor golfers met een fysieke beperking categorie A
Aantal rondes 2 over 2 dagen Strokeplay, zonder cut

Dames Heren

Tees  Rood Geel

Max. handicap   22,6 22,6

Leeftijdsvoorwaar-
de

Geen

Max. deelnemers Totaal 33  
Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

BC3. Nationaal Kampioenschap voor golfers met een fysieke beperking categorie B
Aantal rondes 2 over 2 dagen Stableford 100% handicapverrekening, zonder cut

Dames Heren

Tees   Oranje Rood

Max. handicap   54 54

Leeftijdsvoorwaar-
de

Geen

Plaatsing Handicap hoger  22,7 22,7

Max. deelnemers Totaal 21 
Beslissingen Matching cards daarna het lot.



BD. JEUGD EN JUNIOREN

BD1. Mini tour Meisjes & Jongens
Aantal rondes 1, Stableford tegen dubbel Bogey

Meisjes Jongens

Tees Oranje Oranje

Max. handicap  54 54

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2007
Max. deelnemers Totaal 42 waarvan 12 24

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

Klassement Gedurende de wedstrijden wordt er een klassement voor 
zowel Jongens als Meisjes bijgehouden. Om in aanmerking 
te komen voor de eindprijs dient een speler/speelster aan 
minimaal 2 wedstrijden te hebben deelgenomen. De 2 
beste scores opgeteld, bepalen de plaats van de speler/
speelster in het eindklassement.

Caddies Niet toegestaan

Toeschouwers Niet toegestaan behoudens bij tee 1, 10 en green 9, 18.

BD2. Challenge Jeugdtour Meisjes en Jongens
Aantal rondes 1, Strokeplay 

Meisjes Jongens

Tees  Rood Geel

Max. handicap Meisjes 30.0 en Jongens 24.0 30.0 24.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2004
Max. deelnemers Totaal 72 waarvan 18 54

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

Klassement Gedurende de wedstrijden wordt er een klassement voor zowel Jongens als 
Meisjes bijgehouden. Om in aanmerking te komen voor de eindprijs dient een 
speler/speelster aan minimaal 2 wedstrijden te hebben deelgenomen. Het eind-
klassement van de Challenge Jeugdtour wordt bepaald door de beste 2 bruto-
scores t.o.v. de course rating van de 3 wedstrijden. Deze twee scores opgeteld, 
bepalen de plaats van de speler/speelster in het eindklassement en dit zal be-
palend zijn welke speelsters en spelers het klassement winnen.

Caddies Niet toegestaan.

Toeschouwers Niet toegestaan behoudens tee 1, 10 en green 9, 18.



BD3. Future Jeugdtour Meisjes en Jongens
Aantal rondes 1, Strokeplay 

Meisjes Jongens

Tees Blauw Wit

Max. handicap 24.0 12.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2001
Max.  deelnemers Totaal 72 waarvan  18 54

Beslissingen Matching cards, daarna het lot.

Klassement Gedurende de wedstrijden wordt er een klassement voor zowel Jongens als 
Meisjes bijgehouden. Om in aanmerking te komen voor de golfreis dient een 
speler/speelster aan minimaal 2 wedstrijden te hebben deelgenomen. Het eind-
klassement van de Future Jeugdtour wordt bepaald door de beste 2 brutosco-
res t.o.v. de course rating van de 3 wedstrijden.
Deze twee scores opgeteld, bepalen de plaats van de speler/speelster in het 
eindklassement en dit zal bepalend zijn voor welke speelsters en spelers het 
klassement winnen.

Caddies Niet toegestaan.

Toeschouwers Niet toegestaan behoudens tee 1, 10 en green 9, 18.
 
BD4. Finale Junior Ranking
Aantal rondes 1, Strokeplay

Meisjes Jongens

Tees  Blauw Wit

Max. handicap n.v.t. 

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-1998
Max. deelnemers Totaal 65  21 44

Plaatsing: Ranking: Junior ranking 2019 (per 21 oktober 2019) Top 21 Top 44

Beslissingen Matching cards, daarna het lot 

BD5. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Meisjes & Jongens t/m 12 jaar
Aantal rondes 1, Strokeplay

Meisjes Jongens

Tees  Oranje Rood

Max. handicap  32.0 30.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2007
Max. deelnemers Totaal 144  54 90

Plaatsing Wildcard: Club
                 NGF C-Selectie 

5
tba

5
tba

Handicap:  Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Niet toegestaan behoudens tee 1, 10 en green 9, 18.



BD6. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Meisjes & Jongens t/m 15 jaar
Aantal rondes 3 over 2 dagen, Strokeplay, met cut na 1ste ronde

Meisjes Jongens

Tees  Rood Geel

Max. handicap  25.0 18.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2004
Max. deelnemers Totaal 144  54 90

Plaatsing Wildcard: Club 
                NGF B-Selectie

5
tba

5
tba

Wedstrijden:  1ste Future Jeugdtour 2019
                      1ste Challenge Jeugdtour 2019

Top 5
Top 3

Top 7
Top 5

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Toegestaan met 50 meter afstand houden.

BD7. Nationaal Strokeplay Kampioenschap Meisjes & Jongens t/m 18 jaar
Aantal rondes 3 over 2 dagen, Strokeplay, met cut na 1ste ronde

  Meisjes Jongens

Tees  Blauw Wit

Max. handicap  15.0 7.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-2001
Max. deelnemers Totaal 144  54 90

Plaatsing Wildcard: Club 
               NGF B-Selectie 

5
tba

10
tba

Ranking: Junior ranking 2018 
               Junior ranking 2018 geboren 2003
               Junior ranking 2018 geboren 2004 
               Junior ranking 2018 geboren 2005 en later

Top 20
Top 5
Top 3
Top 3

Top 40
Top 10
Top 7
Top 5

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Toegestaan mits 50 m afstand houden.



BD7. Nationaal Strokeplay kampioenschap Junioren/Trompbeker
Aantal rondes 4 over 3 dagen, Strokeplay, met cut na 2e ronde

Meisjes Jongens

Tees Blauw Wit

Max. handicap 15.0 7.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-1998
Max. deelnemers Totaal 144  54 90

Plaatsing Wildcard: Club
                NGF Selectie B1/B2, Jong Oranje en Oranje 

3
tba

3
tba

Ranking: Junior ranking 2018
               Junior ranking 2018 geboren 2003
               Junior ranking 2018 geboren 2004
               Junior ranking 2018 geboren 2005 en later

Top 15
Top 5
Top 5
Top 3

Top 30
Top 7
Top 7
Top 7

Wedstrijden: 1ste Future Jeugdtour 2019
                      1ste Challenge Jeugdtour 2019
                     NK Strokeplay t/m 18 2019

Top 3
Top 3
Top 10

Top 5
Top 5
Top 20

Handicap: Ja Ja

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Toegestaan mits 50 m afstand houden.

BD8. Nationaal Matchplay Kampioenschap Junioren
Aantal rondes 4 over 2 dagen, Matchplay

Meisje Jongens

Tees  Blauw Wit

Max. handicap   15.0 7.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-1998

Plaatsing Wildcard: Club 1 1
Ranking: NGF Junior ranking (Per 15 juli 2019, 12:00 uur) Top 10 Top 20
Wedstrijden: NK-matchplay Junioren 2018 Top 2 Top 2
Handicap: Ja Ja

Max. deelnemers Totaal 32 waarvan 16 Meisjes en 16 Jongens

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Toegestaan mits 50 m afstand houden.



Sectie 

C
Algemene plaatselijke 
regels. (Een ingekorte 
versie is beschikbaar als 

NGF-hardcard.)

BD8. Nederlands Scholen Team Kampioenschap
Aantal rondes 18 holes Four-Ball Better-Ball

Meisjes Jongens

Tees  Rood Geel

Max. handicap Gezamenlijk max. 36.0 28.0 20.0

Leeftijdsvoorwaarde Geboren op of na 1-1-1998

Max. deelnemers Totaal 48 teams     

Beslissingen Play-off 1ste plaats. Overige matching cards, daarna het lot.

Caddies Ja, zelfde leeftijdseis als spelers

Toeschouwers Toegestaan met 50 meter afstand houden.



C
PLAATSELIJKE REGELS VAN TOEPAS-
SING VOOR ALLE NGF-WEDSTRIJDEN 
PER 1 JANUARI 2019 

Op alle door de NGF georganiseerde wedstrijden 
zijn van toepassing:
• De “Rules of Golf” gepubliceerd door de R&A.
• Sectie A “Algemene wedstrijdvoorwaarden”.
•  Sectie B “Specifieke wedstrijdvoorwaarden en 

kwalificatiecriteria”.
•  Eventuele aanvullende wedstrijdvoorwaarden 

genoemd bij inschrijving op GOLF.NL/NGF-wed-
strijden.

•  Sectie C “Plaatselijke regels van toepassing voor 
alle NGF-wedstrijden”. (Zie NGF-hardcard voor 
ingekorte versie.)

•  Door de NGF gepubliceerde additionele plaat-
selijke regels die specifiek zijn voor de golfbaan 
waarop de wedstrijd wordt gespeeld.

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin 
de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels 
niet of onvoldoende voorzien.
Straf voor het overtreden van een plaatselijke 
regel: Algemene straf tenzij anders aangege-
ven.

C-1. Overtreden van gedragsnormen 
(R1.2).
In aanvulling op en ter verduidelijking van Regel 
1.2 “Normen voor spelersgedrag” heeft de wed-
strijdcommissie de volgende gedragsregels opge-
steld. 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 de oefen- en wedstrijdrondes. Voor-
beelden zijn:
Categorie A: Ernstige overtredingen  
van gedragsnormen:
•  Iedere vorm van vernieling van de baan of het 

clubhuis waar het evenement plaatsvindt.
•  Wegslingeren van clubs en clubs opzettelijk  

breken.
•  Ballen naar personen gooien.

•  Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers 
hoorbaar taalgebruik (vloeken).

•  Zeer luide (emotionele) stemverheffingen.
•  Achterhouden van enige doorslaggevende in-

formatie omtrent een overtreding van de golfre-
gels.

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

•  Gebrek aan respect tonen voor NGF-officials, 
vertegenwoordigers van de golfbaan, medespe-
lers en/of toeschouwers.

•  Op de driving-range opzettelijk ballen buiten het 
toegestane gebied slaan (bijvoorbeeld over het 
hek aan de achterkant).

•  Roken door spelers en caddies tijdens een wed-
strijdronde (ook elektronische sigaretten zijn niet 
toegestaan). Er geldt een rookverbod voor alle 
NGF-wedstrijden.

•  Gebruik van doping, drugs, overmatig alcohol-
gebruik.

•  Iedere gedraging waarmee de speler de belan-
gen en/of het imago van de NGF zou kunnen 
schaden.

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

Straf: Diskwalificatie en stopzetten van de  
wedstrijd. 
Categorie B: Overige overtredingen van ge-
dragsnormen:
•  Het zich niet houden aan de kledingvoorschrif-

ten.
•  Het niet goed zorgdragen voor de baan.
•  Ballen weggooien (behoudens in afvalbakken).
•  Andere spelers storen in hun slag.
•  Betreden van benoemde “verboden te betre-

den” zones.
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 wordt opgelegd (zie wed-
strijdvoorwaarden sectie A; A-15).



C-2. Driver (R4.1a en voorbeeld  
plaatselijke regel G-1)
Iedere driver die door een speler wordt gebruikt 
om een slag mee te doen, moet een aan de hand 
van “model” en “loft” te identificeren clubhoofd 
hebben die vermeld staat op de huidige lijst van 
goedgekeurde clubhoofden voor drivers, uitgege-
ven door de R&A. (Zie op Randa.org list of ‘Con-
forming Driver Heads’.) Een driver voorzien van 
een clubhoofd dat voor 1999 is geproduceerd, is 
uitgezonderd van deze plaatselijke regel.
Straf voor het doen van een slag met een club 
in overtreding van deze plaatselijke regel: 
Diskwalificatie.

C-3. Bal (R4.2a en voorbeeld plaatselijke regel 
G-3)
Iedere bal die gebruikt wordt bij het doen van 
een slag moet vermeld staan op de huidige lijst 
van goedgekeurde golfballen, zoals gepubliceerd 
door de R&A (zie Randa.org list of ‘Conforming 
Balls’). 
Straf voor het doen van een slag met een bal die 
niet vermeld staat op de huidige lijst in overtre-
ding van deze plaatselijke regel: Diskwalificatie.

C-4. Vervoer (R4.3 en voorbeeld plaatselijke 
regel G-6)
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 ge-
bruik te maken van gemotoriseerd vervoer. 
De speler krijgt de algemene straf voor iedere 
hole waar deze plaatselijke regel is overtreden. In-
dien de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, 
geldt de straf op de volgende hole.

C-5. Onredelijk vertragen van het spel (5.6)
C-5.1 Voorbeelden onredelijke vertragen van 
het spel
De straf volgens regel 5.6a kan worden opgelegd 
als een speler 
bijvoorbeeld:
• Na 3 minuten zoeken niet meteen met een pro-
visionele bal verder kan spelen, terwijl de situatie 

van de originele bal dit wel vereist.
• Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten 
zoektijd voorbij is.
• Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd 
stopt om te voorzien in zijn/haar persoonlijke be-
hoeften. 
• Meer dan een paar minuten de tijd neemt voor 
het zoeken en ophalen van een verloren club.

C-5.2 Vlot speeltempo (R5.6 en voorbeeld 
plaatselijke regel K-2) 
Maximum toegestane tijd
De maximum toegestane tijd is de maximale tijd 
die de Commissie voor een groep nodig acht 
om een ronde te spelen. Dit wordt uitgedrukt in 
een tijd per hole en een totale tijd en omvat ook 
de tijd die nodig is voor rulings, lopen tussen de 
holes, etc. 
De volgende procedure geldt alleen voor groepen 
die “uit positie” zijn.

Definitie van “uit positie”
De groep die als eerste start is “uit positie” als 
op enig moment tijdens de ronde de opgetelde 
speeltijd van de groep de toegestane tijd voor 
de gespeelde holes overschrijdt. Iedere volgende 
groep wordt geacht “uit positie” te zijn wanneer 
de groep uit positie is ten opzichte van de groep 
voor zich (d.w.z. meer dan het startinterval ach-
terligt) én de toegestane tijd voor de door hun 
gespeelde holes, heeft overschreden.

Procedure als een groep uit positie is
1.  Referees houden toezicht op de speelsnelheid 

en besluiten of een groep die “uit positie” is 
geklokt wordt. Er wordt rekening gehouden 
met mogelijke omstandigheden die van invloed 
zijn, zoals een ruling die veel tijd kostte, een 
verloren bal, een onspeelbare bal, etc. Als be-
sloten is om spelers op de klok te zetten, zal 
iedere speler in de groep individueel geklokt 
worden en een referee zal iedere speler in de 
groep informeren dat zij “uit positie” zijn en 
geklokt worden. In uitzonderlijke situaties kan 
een individuele speler of kunnen twee spelers 
uit een groep (van drie of vier) geklokt worden 
in plaats van de gehele groep. 

2.  De maximale tijd die is toegestaan voor een 



slag is 40 seconden. 10 seconden extra voor de 
speler die eerst speelt bij: a) een afslag op een 
par-3 hole, b) bij een approach naar een green 
en c) bij een chip of putt. 
Het klokken start op het moment dat de speler 
genoeg tijd heeft gehad om zijn/haar bal te be-
reiken, het zijn/haar beurt is om een bal te slaan 
en hij/zij kan spelen zonder verstoring of aflei-
ding. De tijd die de speler neemt om de afstand 
te bepalen en een club te kiezen telt mee in de 
tijd voor de volgende slag.  

Op de green start het klokken wanneer een spe-
ler voldoende tijd heeft gehad om de bal op te 
nemen, schoon te maken en terug te plaatsen, 
schade aan de green op de speellijn te repareren 
en losse natuurlijke voorwerpen op de speellijn 
te verwijderen. Tijd die wordt besteed aan het 
bepalen van de speellijn van achter de hole en/of 
achter de bal telt mee in de tijd voor de volgen-
de slag. De klok loopt vanaf het moment dat de 
referee bepaalt dat het de beurt van de speler is 
en hij/zij kan spelen zonder verstoring of afleiding. 
Het klokken van spelers eindigt wanneer de groep 
weer terug in positie is en spelers zullen hierover 
geïnformeerd worden. 
Straf voor overtreding van de plaatselijke Regel:
• Straf voor de eerste overtreding: Eén strafslag.
•  Straf voor de tweede overtreding: Algemene 

straf, opgeteld bij de straf voor de eerste over-
treding.

• Straf voor de derde overtreding: Diskwalificatie.
•  Een speler kan pas een volgende tijdsoverschrij-

ding maken, nadat hij of zij is gewaarschuwd dat 
hij een tijdsoverschrijding heeft gemaakt. 

Procedure voor herhaaldelijk “uit positie” zijn  
tijdens dezelfde ronde
Als een groep tijdens een ronde meerdere malen 
“uit positie” is, is de hierboven omschreven pro-
cedure opnieuw van toepassing. Tijdsoverschrij-
dingen en opgelegde straffen gaan mee totdat de 
ronde is beëindigd. 

C-6. Oefenen (R5.2b)
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 ge-
bruikt worden om te oefenen.

Straf voor overtreding van deze plaatselijke 
regel:
•  Straf voor de eerste overtreding: Algemene 

straf (opgelegd op de eerste hole die de speler 
speelt).

•  Straf voor de tweede overtreding:  
Diskwalificatie.

C-7. 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.

C-8. Caddie bij juniortoernooien (R10.3)
Regel 10.3 is als volgt aangepast: het is voor een 
juniorspeler niet toegestaan een caddie te hebben 
gedurende een speelronde van een juniorwed-
strijd. Uitzondering op deze plaatselijke regel: het 
is voor een juniorspeler toegestaan bij nationale 
juniorkampioenschappen een caddie te gebruiken 
die aan de leeftijdsvoorwaarde van de wedstrijd 
voldoet.
De speler krijgt de algemene straf voor iedere 
hole waarop hij/zij door een caddie (of door 
een caddie die niet voldoet aan leeftijdsvoor-
waarde) wordt geholpen. Indien de overtreding 
plaatsvindt tussen twee holes, dan krijgt de 
speler de algemene straf op de volgende hole.

C-9. Abnormale baan omstandigheden 
(R16) en hindernissen (R17)
C9.1 Grond in bewerking
a.  Grond in bewerking: is elk gebied dat is omge-

ven door blauwe palen en/of door blauwe of 
witte lijnen.

b.  Mierenhopen; voorbeeld plaatselijke regel F-11 
is van toepassing: grote of harde mierenhopen 
op de baan zijn, naar keuze van de speler, losse 
natuurlijke voorwerpen die mogen worden ver-
wijderd volgens Regel 15.1, of grond in bewer-
king waarvan ontwijken is toegestaan volgens 
Regel 16.1.

c.  Naden van graszoden; voorbeeld plaatselijke 
regel F-7 is van toepassing: Als de bal van een 



speler op of tegen een naad van graszoden ligt 
of als de naad een belemmering vormt voor 
de ruimte van de voorgenomen swing van de 
speler:

•  Bal in het algemene gebied. De speler mag de 
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

•  Bal op de green. De speler mag de belemmering 
ontwijken volgens Regel 16.1d.

Echter er is geen sprake van een belemmering 
als de naad alleen een belemmering vormt voor 
de stand van de speler. Alle naden in het gebied 
waar graszoden zijn gelegd, worden beschouwd 
als dezelfde naad. Dit betekent dat als een speler 
last heeft van een belemmering door een naad na 
het droppen van de bal, de speler moet handelen 
volgens Regel 14.3c (2) zelfs als de bal binnen een 
clublengte van het referentiepunt tot stilstand is 
gekomen.
d.  Geverfde markeringen; voorbeeld plaatselijke 

regel F-21.1 is van toepassing: geverfde lijnen 
of stippen op de green of in het algemene 
gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager 
worden beschouwd als grond in bewerking 
waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan 
volgens Regel 16.1. Maar er is geen sprake van 
een belemmering als de stippen of lijnen alleen 
een belemmering vormen voor de stand van de 
speler.

e.  Gaten gegraven door dieren voorbeeld plaat-
selijke regel F-6 is van toepassing: Regel 16.1 
is als volgt aangepast: Er is geen sprake van 
een belemmering door een gat gegraven door 
dieren wanneer deze alleen een belemmering 
vormt voor de stand van de speler.

C-9.2 Vaste obstakels
a.  Vast obstakel op of dicht bij de green; voor-

beeld plaatselijke regel F-5 is van toepassing: 
deze regel is alleen van toepassing als de bal en 
het obstakel zich beide in een gedeelte van het 
algemene gebied bevinden dat gemaaid is op 

fairwayhoogte of lager. In aanvulling op belem-
meringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als 
een bal in het algemene gebied ligt, is er ook 
sprake van een belemmering als een vast obsta-
kel zich op de speellijn van de speler bevindt, 
binnen twee clublengten van de green ligt en 
binnen twee clublengten van de bal. De speler 
mag de belemmering ontwijken volgens Regel 
16-1b. (Uitzondering - Een vast obstakel mag 
niet ontweken worden als de speler een speel-
lijn kiest die duidelijk onredelijk is.)

b.  Obstakels integraal deel van de baan.
Onderstaand zijn vaste obstakels die integraal 
deel van de baan zijn en waarbij ontwijken zonder 
straf niet is toegestaan:
•  Kunstmatige keermuren/damwanden of palen 

die de grens vormen van een hindernis. 
•  Draden, kabels, kunstmatige omhulsels en  

overige objecten die om een boom heen zitten.  

C-9.3 Ingebedde bal in bunkerwand (R16.3 
en voorbeeld 
plaatselijke regel F-2.2)
Regel 16.3 is als volgt aangepast: ontwijken zon-
der strafslag is niet toegestaan als een bal is inge-
bed in gestapelde graszoden of een aarden wand 
boven een bunker.

C-9.4 Dropping-zone (DZ):
Deze droppingzone is een dropzone zoals be-
doeld in Regel 14.3.
a.  Voor een abnormale baan omstandigheid
Als een droppingzone beschikbaar is voor een 
abnormale baanomstandigheid, is dit een ex-
tra mogelijkheid zonder straf om de abnormale 
baanomstandigheid te ontwijken. 
b.  Voor een hindernis
Als een droppingzone beschikbaar is voor een hin-
dernis, is dit een extra mogelijkheid met bijtelling 
van één strafslag om de hindernis te ontwijken.


