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Wedstrijdreglement 2022 - G&CC Geijsteren 

 

0.0 Organisatie 

 G&CC Geijsteren (hierna de 'Vereniging') kent zeven wedstrijd-organiserende en door het 
Verenigingsbestuur gesanctioneerde gremia, te weten: Wedstrijdcommissie, Damescommissie, 
Jeugdcommissie, Businessclub, Heren Convent, Bridge-Golf commissie en de Handicartcommissie.  
 
Alle bovengenoemde gremia zijn gehouden aan dit wedstrijdreglement. De Wedstrijdcommissie wordt 
hierna ‘Weco’ genoemd. De overige commissies worden hierna 'Commissie' of 'Commissies' genoemd. 
Onder ‘Wedstrijdleiding’ wordt het organiserend team van een Commissie verstaan. 
 
De Technische Commissie is uitsluitend verantwoordelijk voor uitvoering van de NGF-competitie. 
 

0.1 Wedstrijdagenda 

Alle Commissies dienen tijdig, doch uiterlijk 15 december van het lopende jaar hun wedstrijdagenda’s 
voor het komende jaar in te dienen bij de centrale planner. Deze valt onder directe 
verantwoordelijkheid van het Verenigingsbestuur. Op basis daarvan stelt de centrale planner de 
concept-kalender op. Bij mogelijke conflicten treedt de centrale planner in overleg met de betreffende 
Commissie(s). Vervolgens legt de centrale planner de concept-kalender ter vaststelling voor aan het 
Verenigingsbestuur. Na goedkeuring worden de wedstrijdagenda’s door de centrale planner in de 
officiële wedstrijdkalender opgenomen. 

 

1.0 Algemeen 

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die op G&CC Geijsteren worden gespeeld en die 
onder verantwoordelijkheid van de Commissies worden georganiseerd. Voor NGF 
competitiewedstrijden geldt behalve dit reglement tevens het toepasselijke competitiereglement zoals 
vastgesteld door de Nederlandse Golf Federatie waarbij het competitiereglement prevaleert. Door 
inschrijving voor en deelname aan een wedstrijd onderwerpt een speler zich aan de bepalingen van dit 
reglement en wordt geacht hiermee bekend te zijn. 
 

1.2 De bepalingen van dit reglement gelden voor alle wedstrijden zoals vermeld in de wedstrijdagenda. Van 
deze bepalingen kan uitsluitend worden afgeweken als het Verenigingsbestuur dat beslist. De Weco is 
de Commissie zoals gedefinieerd conform het document ‘Wegwijs in het organiseren van wedstrijden – 
NGF 2014’. 

 De Commissies kunnen incidentele aanvullingen op het wedstrijdreglement maken door speciale 
bepalingen voor een specifieke wedstrijd vast te stellen. Deze tijdelijke of incidentele aanvullingen of 
uitzonderingen maken echter geen deel uit van het door het Verenigingsbestuur oorspronkelijk 
goedgekeurde Wedstrijdreglement. 
 

1.3 De Commissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdorganisatie. Afgevaardigden van de Commissie 
vormen voor een bepaalde wedstrijd de Wedstrijdleiding. Zij dragen zorg voor alle aspecten van die 
wedstrijd zoals onder andere omschreven in het 'Handboek Wedstrijdleiding'. 
 

1.4 Alle wedstrijden worden georganiseerd en gespeeld volgens de golfregels naar de Nederlandse vertaling 
van de laatste (jan. 2019) uitgave van de 'Rules of Golf, approved by the R & A and the USGA'. Daarnaast 
kunnen (tijdelijke) plaatselijke regels van kracht zijn waarvan op de scorekaart geen melding is gemaakt. 
Deze worden bekend gemaakt middels publicaties in of buiten het clubhuis. 
 

1.5 Qualifying wedstrijden zijn kwalificerend voor het registreren en muteren van de handicaps. Een 
Qualifying wedstrijd is elke wedstrijd voor individuele spelers gespeeld onder “Qualifying Conditions” in 
overeenstemming met de bepalingen gesteld in regel 2 van het Wereld Handicap Systeem (WHS). Alle 
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Qualifying wedstrijden (Strokeplay, Stableford, of tegen Par) worden als zodanig aangemerkt op de 
inschrijflijst van de desbetreffende wedstrijd in Egolf4U.  
 

1.6 Non-Qualifing zijn die wedstrijden die niet voldoen aan de voorwaarden van Qualifing wedstrijden. 
  

1.7 De Commissie kan als voorwaarde tot deelname aan een wedstrijd onder andere bepalen dat 
inschrijfgeld moet worden betaald voor aanvang van de wedstrijd. Andere voorwaarden kunnen zijn: 
Leeftijdsbeperking (jeugd) of geslacht (heren of dames). 
 

2.0 Inschrijven / uitschrijven voor een wedstrijd 

2.1 Inschrijven 

Inschrijven voor een wedstrijd geschiedt via de daartoe beschikbare digitale mogelijkheden. De 

inschrijfpagina’s worden bij aanvang van het jaar gepubliceerd op de website van de Vereniging.  

De inschrijving voor Weco-wedstrijden sluit 2 dagen voorafgaande aan de wedstrijddag om 18.00 uur 
tenzij anders vermeld op de inschrijfpagina. Inschrijvingen na de sluitingstijden worden in de regel niet 
meer geaccepteerd.  
Bij inschrijving voor een wedstrijd gaat de speler er mee akkoord dat hij of zij tevens als marker kan 
worden aangewezen. 
 

2.2 Indien voor een wedstrijd een maximum aantal deelnemers is gesteld en de inschrijflijst vol is, wordt 
men automatisch op een wachtlijst geplaatst. Men dient na het verstrijken van de inschrijfdatum zelf te 
controleren of indeling heeft plaatsgevonden. 
 

2.3 Wanneer de geplande wedstrijd een inschrijving als team (koppel) vereist, dient men zowel zichzelf 
alsmede een partner met de betreffende lidcode in te schrijven. Bij de indeling van een wedstrijd wordt 
zo mogelijk rekening gehouden met bijzondere wensen, zoals vroege of late starttijd. Deze wensen 
kunnen kenbaar gemaakt worden door deze aan te vinken op het digitale inschrijfformulier of te 
vermelden onder het kopje 'OPMERKING'. 

De Commissie behoudt zich het recht voor om in het belang van de goede afwikkeling van de wedstrijd, 
hiervan af te wijken. 
 

2.4 Deelname aan qualifying wedstrijden staat in beginsel open voor alle leden met een WHS-handicap. 
Indien wedstrijden (ook) toegankelijk zijn voor externe deelnemers zal dit op de inschrijfpagina’s voor de 
betreffende wedstrijden worden vermeld. Externe deelnemers moeten eveneens beschikken over een 
WHS-handicap. Deelname aan gezelligheidswedstrijden staat open voor alle leden, ook indien een 
gehele, gedeeltelijke of geen handicapverrekening wordt toegepast. 
 

2.5 Deelname aan Matchplay-spelvormen waarbij een gehele, gedeeltelijke of geen handicapverrekening 
wordt toegepast staan alleen open voor alle leden met een WHS-handicap binnen de door de 
Commissies aangegeven handicap-begrenzing.  
 

2.6 Wedstrijdvorm, organiserende Commissie, inschrijvingsperiode en verdere bijzonderheden worden 
vermeld op de website. De Commissie behoudt zich het recht voor om door - en in overleg met - de 
centrale planner, door hem wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te laten brengen waardoor 
veranderingen van de wedstrijdgegevens, zoals vermeld in de wedstrijdagenda, kunnen ontstaan. 
Veranderingen zullen direct op de wedstrijdagenda-pagina van de website worden weergegeven. 

2.7 Een speler kan zich tijdens de inschrijvingsperiode uitschrijven. Na deze periode kan men zich slechts op 
grond van uiterst dringende redenen zonder sanctie uitsluitend telefonisch afmelden bij de betreffende 
Wedstrijdleider . In dat geval blijft men het inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag dient bij een volgende 
deelname aan een wedstrijd alsnog te worden voldaan aan de Wedstrijdleiding. 
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 LET OP: De speler is altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de tijdigheid en juistheid van zijn of haar 
inschrijving. 
 

 
 

2.8 Verplichtingen van een speler  

Heeft men zich ingeschreven voor een wedstrijd, dan verplicht men zich tot het betalen van het 

inschrijfgeld en het op tijd verschijnen voor de wedstrijd. Het inschrijfgeld moet altijd vóór aanvang van 

de wedstrijd worden voldaan. Men behoort zich uiterlijk 15 minuten vóór de vastgestelde starttijd bij de 

Wedstrijdleiding te vervoegen voor het voldoen van het inschrijfgeld en het ontvangen van de 

wedstrijdbescheiden.  

 

Het bovenstaande geldt voor alle wedstrijden die in verenigingsverband door de Commissies worden 

georganiseerd.  

 

3.0 De startlijst 
 

3.1 De startlijst, met eventuele veranderingen wordt uiterlijk op de dag vóór de wedstrijd digitaal 
gepubliceerd. 
 
LET OP: De speler dient zich altijd persoonlijk van zijn of haar starttijd op de hoogte te stellen. 
 

3.2 De Wedstrijdleiding kan in het belang van een goede gang van zaken tijdens de wedstrijd, vooraf de 
startlijst van een wedstrijd wijzigen. 
 

3.3 Tenzij anders bepaald, komt de volgorde van de spelers op de startlijst overeen met de volgorde van 
afslaan op de eerste te spelen hole. 
 

3.4 Deelnemers aan de op de wedstrijdagenda vermelde wedstrijd(en) hebben altijd tijdens die 
wedstrijd(en) voorrang op andere spelers (standing).  
 
LET OP: Op de dag voor een strokeplay wedstrijd mag je voor de ronde niet op de baan oefenen. Straf 
voor de eerste overtreding: algemene straf (2 strafslagen) op de 1ste hole. Straf voor 2de overtreding: 
diskwalificatie. (Regel 5.2b) 
 

4.0 Starten 
 

4.1 De speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde starttijd (Regel 5-3a). Zo nodig geldt de 
klok die zich buiten op de gevel van het kantoor van de caddiemaster bevindt als officiële 
tijdwaarneming. Indien gebruik wordt gemaakt van een Starter, dient men zich bij hem/haar te melden. 
 
Straf voor niet op tijd starten is diskwalificatie, behalve in de volgende 3 gevallen: 

1. Je komt niet meer dan 5 minuten te laat  aan op het startpunt, klaar om te spelen: de 
algemene straf (2 strafslagen/verlies van de hole) toegepast op de 1ste hole; 

2. Je start niet meer dan 5 minuten te vroeg: de algemene straf toegepast op de 1ste hole; 
3. De Commissie besluit dat je door uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd kon starten: geen 

overtreding, geen straf. 
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 LET OP: De speler mag in bovenstaande gevallen wel buiten mededinging aan de wedstrijd deelnemen en 
bij Strokeplay en Stableford een Qualifying Score inleveren. 
 

4.2 Speler en marker behoren hun scorekaarten vóór het begin van een ronde te hebben uitgewisseld. 
(Regel 3.3b) 
 

4.3 Bij niet aan de start verschijnen zonder afzegging (No-show) verstuurt de Weco aan de betreffende 
speler hierover een brief. Indien meerdere keren een dergelijke brief verstuurd is aan dezelfde speler 
kan de Weco het Verenigingsbestuur adviseren tot schorsing voor één of meerdere clubwedstrijden 
over te gaan. 
 

5.0 Onnodig oponthoud; Vlot speeltempo (Regel 5.6) 
 

5.1 De speler moet er bij het spel rekening mee houden dat de doorstroming in de baan wordt bevorderd 
door aansluiting te houden met de voorgaande groep. Mist de groep deze aansluiting dan brengt men 
elkaar hiervan op de hoogte en probeert zo snel mogelijk weer aansluiting te vinden binnen de daarvoor 
geldende regels en etiquette. Speel “ready golf” op een veilige en verantwoorde wijze (bij matchplay 
met wederzijds goedvinden) 
 

5.2 Niet naleven van artikel 5.1 wordt beschouwd als 'Onnodig oponthoud' en kan bestraft worden wegens 
het overtreden van Golfregel 5.6. 

 Straf voor 1ste overtreding: één strafslag 
Straf voor 2de overtreding: algemene straf (2 strafslagen/verlies van de hole) 
Straf voor 3de overtreding: diskwalificatie 
 

6.0 Onderbreken van het spel (Regel 5.7) 
 

6.1 Weersomstandigheden 
De Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, in overleg met de baancommissie, een wedstrijd op 
elk gewenst moment vóór aanvang af te gelasten, tijdens de wedstrijd te stoppen of deze te 
onderbreken indien de weersomstandigheden de baan onbespeelbaar maken of - direct of indirect - 
gevaar opleveren voor de spelers. Bij onweer is de speler gerechtigd op dat moment de wedstrijd te 
onderbreken en zich te melden bij de Wedstrijdleiding voor verdere informatie.  
 

6.2 Wanneer het spel door de Wedstrijdleiding wordt stopgezet wegens een (vermeende) gevaarlijke 
situatie (aanhoudende toon van de sirene), moet je direct stoppen met spelen en verder geen slag doen 
totdat de commissie het spel hervat (twee korte signalen van de sirene) (Golfregel 5.7b en c).  

6.3 Wanneer het spel door de Wedstrijdleiding wordt stop gezet wegens bijvoorbeeld dreigende duisternis 
(3 korte signalen van de sirene) mag je niet een volgende hole beginnen, maar wel de hole die je speelt 
afmaken, maar niet verder spelen totdat de commissie het spel hervat (Regel 5.7b en c) 
 

6.4 Straf voor overtreding van art. 6.2 of 6.3: diskwalificatie. 
 

7.0 Scores / inleveren scorekaarten 
 

7.1 Iedere speler is verantwoordelijk voor de eigen scorekaart en behoort deze direct na de wedstrijd, 
voorzien van leesbare scores alsmede ondertekening door speler en marker, in te leveren. De scorekaart 
moet tenminste het aantal gemaakte slagen (inclusief strafslagen) per hole vermelden (de zogenaamde 
bruto-score). Een te hoog ingevulde bruto-score blijft geldig. Een te laag ingevulde bruto-score leidt 
automatisch tot diskwalificatie behoudens het bepaalde in regel 3.3b (verkeerde score voor een hole). 
Onvolledige, onleesbare, niet getekende of verkeerd ingevulde kaarten leiden ook tot diskwalificatie. 



6 

 

Een scorekaart wordt beschouwd te zijn ingeleverd als deze door, of met toestemming van, de speler bij 
de Wedstrijdleiding is ingeleverd. Het zonder toestemming van de Wedstrijdleiding terugnemen van de 
kaart betekent diskwalificatie voor de betrokken speler(s) (zie verder Regel 3.3b). 

7.2 Indien een speler om welke reden dan ook tussentijds zijn ronde beëindigt of zich terugtrekt uit de 
wedstrijd nadat hij zich bij de Commissie heeft gemeld als bedoeld in artikel 2.9 (No Return), dient de 
speler zich daartoe te melden bij de Commissie en een schriftelijke verklaring af te leggen waarin hij of 
zij de reden van beëindiging of terugtrekking vermeldt. De verklaring dient door de speler en de 
wedstrijdleider te worden ondertekend. De wedstrijdleider kan een vertegenwoordiger machtigen om 
namens hem of haar de verklaring te ondertekenen. De speler dient in beginsel aanwezig te blijven 
totdat de verklaring door of namens de wedstrijdleider mede is ondertekend. Indien de speler 
voormelde verplichtingen niet nakomt, kan de Commissie de speler uitsluiten van deelname van de 
eerstvolgende wedstrijd waarvoor de speler ingeschreven staat of zich inschrijft.  
 

8.0 De wedstrijd uitslag 

8.1 Indien een speler buiten mededinging aan een wedstrijd deelneemt (ref. bepaling 2.2) of is 
gediskwalificeerd wordt hij niet vermeld in de uitslag van de wedstrijd en komt hij niet in aanmerking 
voor een prijs. 

8.2 Gelijke einduitslag: 

 Indien niet anders vermeld in het reglement van de betreffende wedstrijd wordt bij een gelijk 
(netto)resultaat over de vastgestelde ronde, de winnaar als volgt bepaald: 

Matchplay 
Indien een Matchplaywedstrijd na de vastgestelde ronde(n) eindigt in een gelijke stand, en het 
wedstrijdreglement vereist een directe beslissing, dan moet de wedstrijd worden beslist door een 
sudden death play-off, te beginnen op de eerste hole (negentiende hole). De speler  die het eerste een 
hole wint, is winnaar. In een handicap wedstrijd worden op de extra holes opnieuw Handicap Slagen 
verrekend volgens de gangbare stroke index. 

Strokeplay (zonder handicapverrekening) 
Indien een Strokeplaywedstrijd na de vastgestelde ronde(n) eindigt in een gelijke stand en het 
wedstrijdreglement vereist een directe beslissing dan moet de wedstrijd worden beslist door een 
sudden death play-off, gespeeld op de holes 14 en 18, etc. De speler die het eerste een hole wint, is 
winnaar van de wedstrijd. 

Strokeplay-, Stableford- en tegen PAR wedstrijden met handicapverrekening 
Indien een Strokeplay-,  Stableford- of tegen PAR wedstrijd na de vastgestelde ronde(n) eindigt in een 
gelijke stand, en het wedstrijdreglement vereist een directe beslissing, wordt de volgorde van de 
einduitslag bepaald volgens het door het NGF voorgestelde ‘matching scorecard’ principe (het met 
elkaar vergelijken van de scores over de holes 10 t/m 18). Is de score dan nog gelijk dan wordt 
vervolgens gekeken naar de laatste 6, 3 en uiteindelijk de laatste hole. Mocht dit alsnog niet tot een 
winnaar leiden dan wordt de einduitslag bepaald door het vergelijken van de  handicap. De laagste  
handicap wint dan vervolgens.  

Achtien Holes Eclectic 
Indien een Negen Holes Eclectic wedstrijd na de vastgestelde ronde eindigt in een gelijke stand wordt de 
volgorde van de uitslag bepaald door de handicapslagen (1/3 van de Playing Handicap) niet af te ronden. 
(bijv. playing handicap is 20, wedstrijd handicap is niet 7 maar 6 2/3). Mocht dit alsnog niet tot een 
winnaar leiden dan wordt de einduitslag bepaald door het vergelijken van de  handicap. De laagste  
handicap wint dan vervolgens. 

Overige wedstrijden 
Afwijkingen van bovenstaande bepalingen moeten door de Weco en de Commissies bij aankondiging 
van de wedstrijd en bij de einduitslag duidelijk worden aangegeven. 
 

8.3 Longest Drive 

Om voor de prijs van de 'Longest drive' in aanmerking te komen moet de bal zijn afgeslagen vanaf de tee 

(alleen de eerste slag telt) en tot stilstand komen op het kort gemaaide deel van het algemeen gebied 
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(fairway) van de betreffende hole. Winnaar is diegene, wiens bal het verst van de afslagplaats, gemeten 

vanaf het midden tussen beide teemarkers, tot stilstand is gekomen. Bij wedstrijden met vrije Tee-

keuze geldt bij heren de afstand vanaf de gele tee en bij dames vanaf de rode tee tenzij anders is 

bepaald. 

 

8.4 Neary 

Om voor de prijs van 'Neary' in aanmerking te komen moet de bal zijn afgeslagen vanaf de tee (alleen de 

eerste slag telt). Winnaar is diegene wiens bal het dichtst bij de hole tot stilstand is gekomen ongeacht 

of die positie zich op of buiten de green bevindt. Een hole-in-one geldt als Neary. Een bal in een 

hindernis of bunker telt niet mee voor een Neary. Bij een ‘Tweary’ (dichtst bij de hole in twee slagen) 

gelden de regels als voor een ‘Neary’. Bij wedstrijden met vrije Tee-keuze geldt bij heren de afstand 

vanaf de gele tee en bij dames vanaf de rode tee tenzij anders is bepaald. 

 

8.5 Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal altijd zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer plaatsvinden, 

force majeur voorbehouden. Een dankwoord van de eerste prijswinnaar(s) is gebruikelijk. 

 Deelnemers aan wedstrijden worden geacht na een wedstrijd bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn tenzij 
zij zich bij de Wedstrijdleiding hebben afgemeld. Prijswinnaars ontvangen hun prijzen slechts indien zij 
deze persoonlijk in ontvangst komen nemen tijdens de prijsuitreiking. De Wedstrijdleiding kan hierop 
uitzonderingen maken in geval van - naar haar oordeel - valide redenen. Zij worden wel in de einduitslag 
vermeld.  

  

 

9.0 Hulpmiddelen 
 

9.1 Smartphones 

Het gebruik van smartphone in de baan is toegestaan mits de telefoonfunctie (en het geluid) 

uitgeschakeld staat en met het gebruik de medespelers niet gehinderd worden.   

 

9.2 Apparatuur voor afstands- en richtingsbepaling (Regel 4.3a) 

Toegestaan is apparatuur waarmee afstand of richting kan worden bepaald.  

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt om ook andere gegevens te 

bepalen die het spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, lokale windsnelheid, of clubkeuze), 

overtreedt de speler regel 4.3a(1)/(2) van de golfregels. 

 

Straf bij overtreding van art. 9.1 of 9.2: 

 - Matchplay:  verlies van de hole waarop de overtreding wordt geconstateerd.  

 - Strokeplay:  twee slagen op de hole waarop de overtreding wordt geconstateerd.  

 - Voor beide spelvormen geldt bij herhaling diskwalificatie. 

 

9.3 Gebruik van buggies/handicart 

Het op enigerlei wijze gebruik maken van een buggy/handicart is uitsluitend toegestaan bij wedstrijden 

of clubkampioenschappen met handicapverrekening. De gebruiker dient bij inschrijving voor de 

wedstrijd in het bezit te zijn van een geldige gebruikerskaart van de 'Stichting Handicart'. Het gebruik 

van buggies/handicarts voor recreatieve wedstrijden is voor iedereen toegestaan. 
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Indien de conditie van de baan dit vraagt, zal - eventueel in overleg met de Baancommissie - de 

Wedstrijdleiding het gebruik van buggies/handicarts of (elektrische) golfkarren geheel of gedeeltelijk 

kunnen verbieden. 

9.4 Caddies 

Tenzij de Wedstrijdleiding anders bepaalt, mogen spelers gebruik maken van een caddie. Deze mag 

uitsluitend van een handicart gebruik maken als er - ook door hem/haar - volledig aan artikel 9.3 wordt 

voldaan. Bij jeugd-wedstrijden mag een caddie niet ouder zijn dan 21 jaar. 

 Straf voor overtreding van bovenstaande bepalingen onder  9.3 en 9.4 zijn bij: 
Matchplay: 
Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de stand van de match 
aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond met een 
maximum aftrek van twee holes per ronde. 
 
Strokeplay: 
Twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond met een maximum straf van vier slagen 
per ronde. Bij Stableford wedstrijden worden twee- of maximaal vier Stablefordpunten van het 
puntentotaal afgetrokken. In geval van een overtreding tussen twee holes geldt de straf op de volgende 
hole. 

 Matchplay en Strokeplay: Het gebruik van een ongeoorloofde vorm van vervoer moet onmiddellijk 
worden gestaakt zodra een overtreding is geconstateerd. Anders wordt de speler gediskwalificeerd. 
 

10.0 Code of Conduct (Etiquette) 
 

 Ongewenste gedragingen op en rond de baan worden gezien als: 

• Het niet zorgdragen voor de baan, zoals het niet harken van bunkers of het niet terugleggen van 
plaggen en herstellen van pitchmarks en spikemarks. 

• Gebruik van niet acceptabele taal (vloeken en schelden). 

• Misbruik van clubs of de baan. 

• Respectloze gedraging naar andere spelers, wedstrijdleiding, referees of toeschouwers. 

• Het niet houden aan de kledingvoorschriften. 
  

De wedstrijdleiding kan een speler die zich niet houdt aan deze ‘Code of Conduct’ volgens het volgende 
protocol behandelen: 

• Eerste (lichte) overtreding - waarschuwing of anders sancties 

• Tweede (lichte) overtreding - Één strafslag 

• Derde (lichte) overtreding - Algemene straf (2 strafslagen/verlies van de hole) 

• Vierde overtreding of een ernstige overtreding – Diskwalificatie 
 
 

12.0 Geschillen beslissingen en sancties 
 
Uitspraken over regelkwesties (Regel 20.2) 

• Indien een referee is aangesteld door de Commissie is de  beslissing van de referee definitief 
(Golfregel 20.2a). 

• Bij afwezigheid van een referee moet elk geschil of twijfelachtig punt aangaande de Regels 
worden voorgelegd aan de Wedstrijdleiding en haar beslissing is definitief (Golfregel 20.2b). 

 Situaties waarin de regels niet voorzien (Regel 20.3) 

• Iedere situatie waarin de regels niet voorzien behoort te worden beslist door de Wedstrijdleiding. 

 Sancties 

Indien een speler zich vóór, tijdens of na een wedstrijd schuldig maakt aan een ernstige overtreding van 

de ‘Code of Conduct’ (etiquette) kan de betreffende Commissie de speler in kwestie uitsluiten van 
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deelname dan wel diskwalificeren voor een of meerdere wedstrijden (Golfregel 1.2b). Zulks na melding 

bij het bestuur van de Vereniging. 

 


