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Wedstrijdreglement 2022 

Golfclub Bergvliet 
 

 

Inleiding 

 

De Wedstrijdcommissie (WeCo) stelt het programma en de voorwaarden voor deelname vast. 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest actuele R&A Golfregels. 

 

Het bestuur en de WeCo behouden zich te allen tijde het recht voor om wijzingen in het 

gepubliceerde wedstrijdreglement aan te brengen of hiervan af te wijken. De wijzingen worden 

via de website kenbaar gemaakt. 

 

Door inschrijving voor een wedstrijd onderwerpt de speler zich aan de bepalingen van dit 

wedstrijdreglement. 

 

 

1. Vereisten voor deelname aan wedstrijden 

 

a. Onder wedstrijden in dit reglement wordt verstaan: alle clubwedstrijden uitgezonderd de 

jeugdwedstrijden waaraan alleen jeugdleden mogen meedoen. 

b. Van leden die zich ingeschreven hebben, wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk 

deelnemen aan de wedstrijd. 

c. Bij wedstrijden die over meerdere rondes gespeeld worden, verplicht men zich tot het 

spelen van alle rondes op één of meerdere dagen. 

d. Bij het vroegtijdig terugtrekken, het niet verschijnen tijdens de 

Clubkampioenschappen of bij afmelding na de sluitingsdatum van de inschrijving geldt een 

‘no show’ en kan de WeCo besluiten de speler uit te sluiten van deelname aan het 

betreffende kampioenschap van het volgende jaar. 

e. Deelnemers dienen te voldoen aan de handicapeisen zoals deze gesteld zijn aan de 

betreffende wedstrijd. 

f. Deelnemen is alleen mogelijk voor leden van Golfclub Bergvliet tenzij anders vermeld. Niet-

leden kunnen maximaal drie keer deelnemen aan een clubwedstrijd om kennis te maken 

met de Golfclub. (zie ook regel 15 van dit reglement). 

g. De wedstrijdleiding kan voor bepaalde wedstrijden de deelname limiteren in aantal en/of 

handicap. 

h. Jeugdleden van 16 jaar en ouder mogen zich voor alle wedstrijden inschrijven mits zij 

voldoen aan de gestelde wedstrijdeisen. Jeugdleden jonger dan 16 jaar mogen zich 

inschrijven mits zij op de dag van inschrijven een handicap hebben van 16.0 of lager. 
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2. Openstellen en sluiting van de inschrijftermijn 

 

a. Inschrijving is mogelijk als de wedstrijd is vermeld op de website. 

b. Bij inschrijving dient men aan te geven van een afwijkende kleur afslagplaats te willen 

spelen; spelers mogen van alle kleuren afslagplaatsen spelen, m.u.v. dames, zij 

mogen/kunnen niet van de witte afslagplaats spelen. 

c. In afwijking van 2.b kan de wedstrijdleiding van de maandmedals en de 

clubkampioenschappen besluiten om van een voorgeschreven afslagplaats af te slaan, met 

inachtneming van de uitzondering zoals die geldt voor dames.. 

d. De activiteiten- / wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op de website voor de aanvang van 

het wedstrijdseizoen (bij voorkeur aan het begin van het nieuwe jaar).  

e. De inschrijftermijn voor wedstrijden sluit 8 dagen voor de datum van de wedstrijd.  

f. Inschrijving geschiedt alleen via de website. Leden die (nog) niet via de site kunnen 

inschrijven kunnen dit doen via e-mail weco@golfclubbergvliet.nl of door contact op te 

nemen met de organiserende subcommissie (wedstrijdleiding). 

 

 

3. Inschrijfgeld 

 

a. In de wedstrijdgegevens staat of voor een wedstrijd inschrijfgeld wordt gevraagd en de 

hoogte van het inschrijfgeld. Eventueel kan de wedstrijdleiding bepalen dat een 

aanvullende inleg gedaan wordt. 

b. De speler dient het verschuldigde inschrijfgeld inclusief de aanvullende inleg voor de 

wedstrijd aan de wedstrijdleiding bij voorkeur contant te voldoen. 

 

 

4. Indeling / Startlijst 

 

a. De indeling van de wedstrijden (flights, starttijden, afslagplaatsen), wordt gedaan door de 

wedstrijdleiding.  

b. Er wordt - indien mogelijk - rekening gehouden met voorkeur voor starttijden; er wordt 

geen rekening gehouden met voorkeur voor flight indeling. Flights worden zoveel mogelijk 

wisselend samengesteld. 

c. De startlijst wordt bekend gemaakt via de website en zal uiterlijk gepubliceerd worden op 

de dag voorafgaande aan de wedstrijd om 12.00 uur. Uitgezonderd zijn shot gun 

wedstrijden waarvoor de startlijst bekend gemaakt kan worden op de dag waarop de 

wedstrijd plaatsvindt. 

d. Bij over-intekening wordt een reservelijst gemaakt. Reserves worden eventueel telefonisch 

en/of per mail opgeroepen door de wedstrijdleiding. 
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5. Plaats, tijd en wijze waarop men zich kan afmelden 

 

a. Afmelden voor een wedstrijd kan tot het einde van de inschrijvingsdatum van de wedstrijd 

geschieden via de website. 

b. Afmelden na de inschrijvingsdatum kan uitsluitend bij de wedstrijdleiding gebeuren tot 

uiterlijk 1 dag voor aanvang van de wedstrijd. 

c. Het zonder afmelden niet verschijnen op de wedstrijd, waarvoor men is ingeschreven, 

betekent dat de speler een ‘no show’ krijgt. De wedstrijdleiding bepaalt zo nodig in overleg 

met de WeCo de sanctie voor de ‘no show’. 

 

 

6. Wedstrijden die niet doorgaan 

 

a. Als geruime tijd (1 à 2 dagen) voor aanvang van een wedstrijd te voorzien is dat de 

wedstrijd niet doorgaat zullen de deelnemers hierover via de website of per e-mail / 

telefonisch worden geïnformeerd. 

b. Door extreme weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding de wedstrijd beëindigen en 

deels of geheel ongeldig verklaren. 

 

 

7. Melden bij de wedstrijdleiding en starten 

 

a. Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun starttijd te melden bij de 

wedstrijdleiding, het inschrijfgeld en eventuele aanvullende inleg te voldoen, eventuele 

instructies in ontvangst te nemen, de scorekaart op te halen en deze te controleren op WHS 

handicap. 

b. Spelers die zich later dan 10 minuten voor hun starttijd melden, kunnen een ‘no show’ 

krijgen als gevolg van het te laat melden. 

c. Deelnemers dienen 10 minuten voor hun starttijd aanwezig te zijn op de afslagplaats van 

hun starthole. Bij te laat verschijnen, kan de wedstrijdleiding besluiten de betreffende 

speler niet te laten starten. Besluit de wedstrijdleiding de speler toch te laten starten dan 

gelden de regels zoals door de R&A vastgelegd met betrekking tot het te laat op de 

afslagplaats van hun starthole te verschijnen (Regel 5.3a). Een zelfde procedure geldt voor 

te vroeg starten (regel 5.3a). 

d. Speler en marker dienen hun scorekaart uit te wisselen. Behalve indien dit om 

gezondheidsredenen niet wenselijk is. De wedstrijdleiding beslist in deze en volgt het beleid 

van het bestuur van de golfclub en aanbevelingen van de NGF. 

 

 

8. Caddies 

 

Het gebruik van caddies is bij verenigingswedstrijden niet toegestaan, tenzij de WeCo hierover 

anders beslist. 
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9. Handicarts en buggies 

 

a. Bij Qualifying wedstrijden is het gebruik van buggies niet toegestaan. Het gebruik van 

Handicarts is wel toegestaan, mits de speler in het bezit is van een door een bevoegde 

instantie afgegeven gebruikersbewijs, de zgn. Handicart-pas. 

b. Bij Clubkampioenschappen (matchplay en strokeplay) is het gebruik van handicarts niet 

toegestaan. 

c. Bij Clubkampioenschappen senioren zijn handicarts wel toegestaan. 

d. De wedstrijdleiding is bevoegd af te wijken van individuele inschrijvingen en twee 

handicart-gebruikers samen te voegen in een handicart. 

e. Medegebruik van de handicart door onbevoegden, inclusief het (laten) transporteren van 

uitrusting, is niet toegestaan. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van zowel 

de betreffende speler als van de handicart-gebruiker. 

f. Handicart-gebruikers die via de wedstrijdleiding een handicart hebben gereserveerd kunnen 

de sleutel hiervan afhalen bij de receptie na betaling van het huurbedrag. De 

wedstrijdleiding is gemachtigd om de betrokken deelnemer te vragen een geldige 

handicart-pas te tonen. 

g. Buggy’s en handicarts zijn alleen toegestaan als de baan dit toelaat. 

 

 

10. Langzaam spel 

 

a. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor regelend op te treden bij oponthoud door 

een speler of een flight. Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan 

één hole tussen twee opeenvolgende flights. Langzaam spel mag niet worden opgelost door 

middel van het doorlaten van de achteropkomende flight. 

b. Maatregelen tegen langzaam spel zijn: waarschuwing, strafslagen, verlies van de hole, 

diskwalificatie, uit de wedstrijd nemen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding en 

afhankelijk van de overtreding. 

c. Indien een speler tijdens de wedstrijd een bal niet direct kan vinden moet de eerstvolgende 

flight doorgezwaaid worden waarna men kan gaan zoeken. Wanneer de aansluiting met de 

flight ervoor niet kan worden gehandhaafd moet de volgende flight onmiddellijk 

doorgelaten worden. 
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11. Einde van de wedstrijd 

 

a. De scores moeten direct na beëindiging van de gespeelde ronden worden ingevoerd in het 

computersysteem (via de kiosk) of via de “app” van E-Golf4U. In beide gevallen krijgt de 

marker een digitaal verzoek om de kaart te accorderen. 

b. De wedstrijdleiding controleert de ingevoerde kaarten met behulp van de beschikbare pc. 

c. Indien de wedstrijdleiding dit aangeeft dient de scorekaart direct na beëindiging van de 

wedstrijd volledig ingevuld (en bij voorkeur uitgerekend) en ondertekend door speler én 

marker te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 

d. Onvolledige kaarten worden niet meegeteld; met opzet niet-ondertekende kaarten worden 

voorgelegd aan de wedstrijdleiding. Deze onderzoekt de reden van het niet tekenen en 

neemt een beslissing over het wel / niet meetellen van de kaart voor de uitslag of het 

toekennen van een straf, waaronder diskwalificatie. 

 

 

12. Resultaat en prijsuitreiking 

 

a. De wedstrijdleiding houdt de prijsuitreiking, zo snel als mogelijk is, na de ontvangst van de 

laatste scorekaart. In de regel vindt de prijsuitreiking plaats binnen een half uur na 

terugkeer van de laatste deelnemers. 

b. De wedstrijdleiding kan bij voorkeur gebruik maken van de beschikbare pc om scorekaarten 

te verwerken. 

c. Nadat alle kaarten in het systeem zijn verwerkt is het resultaat van de wedstrijd uit te lezen. 

d. Prijsuitreikingen kunnen om praktische redenen op een ander tijdstip plaats hebben, zulks 

ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

e. Prijzen dienen in principe door de deelnemer persoonlijk in ontvangst genomen te worden. 

f. Wisselbekers of -trofeeën zijn en blijven eigendom van Golfclub Bergvliet of van de 

betreffende commissie. 

 

 

13. Winnaar bij gelijk eindigen 

 

Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar als volgt bepaald: 

a. Bij wedstrijden met handicapverrekening geldt het beste resultaat over de laatste 9 holes 

(resp. 6, 3 of laatste holes); hierna is de laagste handicap bepalend. Indien dan nog gelijk, 

beslist het lot. 

b. In geval van een gehalveerde match bij matchplay, vindt of een sudden death play-off 

plaats, of gaan de spelers verder op hole 1. (vooraf door de wedstrijdleiding te bepalen). 

c. Bij wedstrijden, zonder handicapverrekening, wordt een sudden death play-off gespeeld. 

Indien meerdere spelers de sudden death play-off spelen is de winnaar hiervan eerste. De 

overige spelers eindigen op een gedeelde 2e plaats. 

d. Bij sudden death situaties bepaalt de wedstrijdleiding vooraf op welke hole(s) deze 

gespeeld wordt. 
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14. Gedrag in de baan 

 

a. Spelers worden geacht te spelen volgens de gedragsnormen en regels, conform regel 1.2 

van de R&A Golfregels. 

b. Spelers dienen zich te houden aan de baanregels, zoals die zijn vastgesteld door de 

exploitant van de baan. 

c. De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting die door de wedstrijdleiding 

onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk 

kan worden ervaren, zoals vloeken en schelden (ook op jezelf), clubs van je afwerpen of 

ermee slaan, niet achter de achterste bal blijven, medespelers treiteren, etc. 

d. Onhoffelijk / onsportief gedrag en het niet naleven van de gedragsnormen volgens regel 1.2 

van de R&A Golfregels, kan leiden tot diskwalificatie. 

e. Van onsportief gedrag, het zich niet houden aan de fatsoens - of leefregels van de Golfclub, 

dan wel het voortijdig afbreken van een wedstrijd zonder zeer dringende reden, wordt door 

de wedstrijdleiding melding gedaan bij de WeCo. Na het horen van partijen zal de WeCo 

zich beraden over de te bepalen straf. 

 

 

15. Introductieregeling 

 

De leden van Golfclub Bergvliet kunnen introducés uitnodigen om deze kennis te laten maken 

met de Golfclub.  

Introducés mogen dan meespelen tijdens wedstrijden van de Golfclub, met uitzondering van de 

Maandmedals en de Clubkampioenschappen. De wedstrijdleiding van de door subcommissies 

georganiseerde jaarlijkse wedstrijden beslissen zelf over het toelaten van introducés. 

Een introducé mag maximaal 3 keer per jaar meespelen. Het lid dat een introducé wil laten mee 

spelen moet dit uiterlijk een week van te voren kenbaar maken bij de wedstrijdleiding van de 

desbetreffende wedstrijd, zodat de introducés op de startlijst kunnen worden opgenomen. 

Introducés overhandigen het inschrijfgeld en eventuele 

aanvullende inleg voor de wedstrijd en komen ook in aanmerking voor een dagprijs. 

De greenfee dient vóór de wedstrijd bij de receptie te worden afgerekend. 

 

 

16. Naleving en diskwalificatie 

 

a. De wedstrijdleiding (subcommissie) regelt de wedstrijden en beslist in geschillen met 

inachtneming van de R&A Golfregels en aanvullend de regels genoemd in dit reglement. 

Overtredingen worden altijd gemeld aan de Wedstrijdcommissie. 

b. Beslissingen omtrent straffen, diskwalificatie of uitsluiting worden in eerste instantie 

genomen door de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd. Bij herhaalde of serieuzere 

overtredingen moet de WeCo worden ingelicht, deze onderzoekt dan de situatie en neemt 

een beslissing. 

c. De desbetreffende speler kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij het bestuur. 

d. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Wedstrijdcommissie, c.q. de 

wedstrijdleiding en/of referee een beslissing.(volgens Regel 20 van de R&A Golfregels). 
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17. Clubkampioenschappen Matchplay, Strokeplay en Strokeplay senioren 

 

Ten behoeve van de Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay waaronder het 

Strokeplay Senioren zijn aanvullende wedstrijdreglementen van toepassing. 

 

 

 

 

Dit wedstrijdreglement is gebaseerd op de R&A Golfregels en vastgesteld door de Handicap & 

Regelcommissie en de Wedstrijdcommissie van Golfclub Bergvliet en goedgekeurd door 

het Bestuur van Golfclub Bergvliet. 

 

 

 

 

 

 

 


