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Dit document is een uittreksel van de Committee Procedures zoals die opgenomen zijn in de Golf 

Regels gepubliceerd door de R&A. De volledige tekst is te vinden via deze link: R&A Committee 

Procedures. Verder is dit document aangepast voor de specifieke situatie van Golfclub Bergvliet. 

In dit document wordt met Wedstrijdleiding bedoeld elke wedstrijd(sub)commissie of 

wedstrijdleiding die voor een specifieke wedstrijd of groep van wedstrijden is aangewezen. 

 

1. Rol van de Wedstrijdleiding 

De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor één of meer wedstrijden en dient altijd te handelen 

in overeenstemming met de Golf Regels.  

De Wedstrijdleiding ziet er op toe dat alles glad verloopt vóór, tijdens en na de wedstrijd met 

inachtneming van de Golf Regels. 

De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor een ordelijke administratie van eventuele 

inleggelden die voor wedstrijden gevraagd worden. 

 

Vóór aanvang van de wedstrijd vallen de volgende taken onder de verantwoordelijkheid van de 

Wedstrijdleiding: 

• Vaststellen of een wedstrijd qualifying of non-qualifying is 

• Vaststellen en publiceren van het wedstrijdreglement 

• Eventueel vaststellen van aanvullende plaatselijke regels 

• Vaststellen en publiceren van flights en starttijden 

• Vaststellen van regels voor speltempo en gedrag van spelers 

• Voorbereiden van materialen voor spelers 

• Het voorzien van een plek waar spelers hun scorekaarten kunnen inleveren 

 

Tijdens de wedstrijd vallen de volgende taken onder verantwoordelijk van de wedstrijdleiding: 

• De spelers voorzien van informatie zodat ze op de hoogte zijn van plaatselijke regels en 

aanwijzingen over speltempo en gedrag. 

• Het op tijd starten van flights 

• Onderbreken van de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of om een andere reden 

en het hervatten van de wedstrijd 

• Het valideren van de scores bij strokeplay of varianten daarvan 

 

  

https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/committee-procedures
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/committee-procedures
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Na de wedstrijd is de Wedstrijdleiding verantwoordelijk voor: 

• Vaststellen en publiceren van flights en starttijden van eventuele vervolgrondes 

• Vaststellen en publiceren van het eindresultaat van de wedstrijd 

• Uitreiken van eventuele prijzen 

• Afhandelen van eventuele problemen die ontstaan na afloop van de wedstrijd, al dan 

niet in overleg met een regelcommissaris 

• Bij zwaardere of herhaalde incidenten kan de wedstrijdleiding overleggen met de 

centrale Wedstrijd Commissie of/welke disciplinaire maatregelen getroffen kunnen 

worden. 

 

2. Qualifying of non-qualifying 

De Wedstrijdleiding bepaalt voor aanvang van de wedstrijd of die qualifying dan wel non-

qualifying is. Ook als de wedstrijd bij inschrijving aangekondigd is als qualifying kan de 

Wedstrijdleiding alsnog bepalen die non-qualifying te spelen. Weersomstandigheden of 

onverwacht onderhoud aan de baan kunnen hiervoor redenen zijn.  

 

 

3. Vaststellen van het wedstrijdreglement 

Het wedstrijdreglement stelt de structuur vast van de wedstrijd(en), inclusief wie mag 

deelnemen, hoe in te schrijven, volgens welk schema en formaat gespeeld wordt en hoe gelijke 

scores worden behandeld. Het wedstrijdreglement kan bepalingen bevatten betreffende de 

volgende onderwerpen: 

 

A. Vaststelling van de voorwaarden voor deelname op basis van:  

• Geslacht 

• Leeftijd 

• Handicap limieten 

• Eventueel woonplaats en/of lidmaatschapsstatus 

 

 

B. Ten aanzien van inschrijvingen kan vastgesteld worden hoe en vanaf/tot wanneer 

ingeschreven kan worden. Eventueel kunnen bepalingen worden opgenomen 

betreffende wachtlijsten.  
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C. Wedstrijdvorm en handicapverrekening 

De volgende elementen kunnen geregeld worden: 

• Speeldata of, in geval van matchplay, de einddatum waarvoor alle wedstrijden 

gespeeld moeten zijn 

• Wedstrijdvorm (strokeplay, matchplay, stableford, bruto/netto, etc.) 

• Aantal holes waarover de wedstrijd gespeeld wordt 

• Aantal rondes en eventueel vaststellen van een cut 

• Ingeval van een cut, wanneer en hoe die vastgesteld wordt en hoe met gelijke 

scores wordt omgegaan 

• Aangeven welke prijzen beschikbaar zijn 

 

D. Bij andere wedstrijdvormen dan strokeplay 

 

• Eventueel vaststellen van een maximum score per hole (bijv. 2 x par + 1) of 

volledig strokeplay waarbij alle slagen geteld worden. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met scores die eventueel meetellen voor het aanpassen van 

de handicap van spelers. In dat geval mag de maximum score niet lager zijn dan 

netto dubbel bogey. 

• Bij teamwedstrijden vaststellen hoe de teamscore bepaald wordt. 

 

 

E. Wanneer de scorekaart is ingeleverd: 

 

• Regel 3.3b bepaalt dat spelers verantwoordelijk zijn voor het juist invullen van 

het aantal slagen per hole en het onmiddellijk inleveren van de scorekaart na 

afloop van de wedstrijd. 

• Specificeren wanneer een scorekaart geacht is te zijn ingeleverd. Bijvoorbeeld: 

i. Wanneer de scorekaart overhandigd is aan de wedstrijdleiding of 

elektronisch is ingevoerd kan die niet meer gewijzigd worden. Bij 

clubkampioenschappen zal deze procedure meer rigide kunnen zijn dan 

bij een wekelijkse clubwedstrijd. 

ii. Na het elektronisch invoeren van de scores wanneer een scorekaart op 

de wedstrijdtafel gelegd is in geval van shotgunwedstrijden 

• Spelers verzoeken aanvullende informatie op de scorekaart te vermelden.  

De Wedstrijdleiding mag spelers verzoeken op de scorekaarten aanvullende 

informatie in te vullen, terwijl die informatie reglementair onder de 

verantwoordelijkheid valt van de commissie. Als de speler niet aan het verzoek 

voldoet of daarbij fouten maakt, mag de Wedstrijdleiding daarvoor geen straffen 

volgens de Golf Regels toepassen, maar kan wel een disciplinaire straf opleggen 

bij herhaling van het niet voldoen aan het verzoek van de Wedstrijdleiding. 

Voorbeelden van aanvullende informatie zijn: 

• Stableford punten vermelden 

• In matchplay aangeven of een hole gewonnen, verloren of all square is 
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• Informatie over de wedstrijd zoals naam van de speler, naam en datum 

van de wedstrijd 

Zo mag de Wedstrijdleiding spelers ook verzoeken de kaarten per computer te 

verwerken, maar hierbij mag ook geen straf volgens de Golf Regels toegepast 

worden als de speler niet aan het verzoek voldoet of daarbij fouten maakt. Een 

disciplinaire straf is wel toegestaan bij herhaling van het niet voldoen aan het 

verzoek.  

 

F. Vastleggen hoe gelijke scores behandeld worden 

 

• Bij matchplay wordt een ronde verlengd met steeds één hole tot er een winnaar 

is. Daarbij kan bijvoorbeeld geregeld worden welke hole(s) als play-off hole(s) 

wordt/worden gebruikt. Een gelijke stand bij matchplay mag niet beslist worden 

door een strokeplay play-off. 

• Een gelijke stand in strokeplay is toegestaan en kan beslist worden door een play-

off of door matching cards. Een gelijke stand bij strokeplay mag niet beslist 

worden door een matchplay play-off. Bij een strokeplay play-off dienen de 

volgende aspecten geregeld te worden: 

i. Tijdstip waarop de play-off wordt gespeeld 

ii. Welke holes gebruikt worden 

iii. Het aantal holes waarover de play-off gespeeld wordt, bijvoorbeeld per 

hole of over meer holes 

iv. Indien van toepassing, hoe de handicapverrekening plaats vindt op de 

play-off holes 

 

 

G. Vastleggen op welk moment het resultaat van de wedstrijd definitief is. 

 

4. Aanvullende Plaatselijke Regels 

Plaatselijke Regels worden in principe vastgesteld door de Handicap- en Regelcommissie. Maar 

een Wedstrijdleiding mag als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven bijvoorbeeld 

bepalen dat plaatsen op de fairway toegestaan is tijdens de wedstrijd.  

Ook mag de Wedstrijdleiding bepalen dat een algemene Plaatselijke Regel niet van toepassing is 

voor de wedstrijd.  
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5. Baanonderhoud tijdens de wedstrijd 

Indien tee-markers of een hole verplaatst worden tijdens de wedstrijd dient de Wedstrijdleiding 

te bepalen of spelers hierdoor een onevenredig voordeel hebben gekregen. In dat geval dient de 

wedstrijd ongeldig verklaard te worden. Indien geen sprake is van onevenredig voordeel, dan kan 

de Wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd te laten gelden.  

In geval van onderhoud aan de baan wordt soms tijdens de wedstrijd steeds één hole op de 

wintergreen gespeeld. Hierdoor ontstaat formeel gesproken een spelsituatie die niet voor alle 

spelers gelijk is. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de wedstrijd kan eventueel besloten 

worden om twee punten op een wintergreen toe te kennen of om de wedstrijd non-qualifying te 

maken. 

 

6. Spelonderbreking en hervatting 

Een wedstrijd kan door de Wedstrijdleiding onderbroken worden als daartoe aanleiding bestaat, 

bijvoorbeeld door slecht weer of invallende duisternis. De Wedstrijdleiding dient vervolgens te 

beslissen of en hoe de wedstrijd hervat wordt. Een onderbroken wedstrijd dient in principe 

uitgespeeld te worden. Als de wedstrijd niet uitgespeeld wordt vervallen alle scores en 

strafslagen. De wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken en een voor die 

situatie toepasselijke oplossing kiezen. 


