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WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HITLAND 

 

De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met de gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen, 

gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door golfclub Hitland. 

Het Wedstrijdreglement wordt opgesteld onder auspiciën van de Handicap & Regelcommissie en – 

met uitzondering van de Supplementen – vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Dit Wedstrijdreglement bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Sectie A: Algemene wedstrijdvoorwaarden 

- Sectie B: Aanvullende wedstrijdvoorwaarden en gedragsnormen 

- Supplementen met nadere uitwerking per wedstrijdvorm 

 

 

Sectie A: Algemene wedstrijdvoorwaarden  

Bij alle wedstrijden zijn de Golfregels (Rules of Golf) zoals vastgesteld door de R&A en de USGA van 

toepassing. De speler wordt geacht de Golfregels te kennen, ze toe te passen en deze bij zich te 

hebben. Dit Wedstrijdreglement beoogt op geen enkele wijze van de Golfregels af te wijken. 

Daarnaast is het Baanreglement van Golfbaan Hitland van toepassing, inclusief de daarin genoemde 

(tijdelijke) lokale regels. 

Daar waar in de Golfregels en in dit Wedstrijdreglement ‘de Commissie’ wordt genoemd, is één van de 

wedstrijdcommissies (WECO, Dames, Heren, Senioren, Jeugd, Evenementen, etc.) van toepassing. In 

een specifieke wedstrijd vertegenwoordigt de wedstrijdleiding de wedstrijdcommissie en handelt 

namens deze. 

De Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. Zij is bevoegd om op te 

treden bij het overtreden van de Golfregels en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De 

Commissie beslist in alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet of onvoldoende voorziet.  

Daar waar in dit reglement ‘speler’ of ‘deelnemer’ wordt genoemd dient dit ook als speelster of 

deelneemster gelezen te worden. 

 

A-1. Deelnamecriteria 

Lid 

Deelname aan wedstrijden is slechts mogelijk voor spelers die lid zijn van golfclub Hitland, tenzij 

anders vermeld bij de informatie over de specifieke wedstrijd. 

Gastspelers (of teams met een gastspeler) spelen mee voor het wedstrijdresultaat en kunnen dus 

wedstrijdwinnaar worden. Gastspelers zijn uitgesloten voor deelname aan clubkampioenschappen. 

Leeftijd 

Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, junioren, jeugd). Zie bij de specifieke 

wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke leeftijdsvoorwaarde voor een wedstrijd van 

toepassing is.  

Geslacht 

Een wedstrijd mag beperkt worden tot deelnemers van een bepaald geslacht (een voorbeeld hiervan 

is een clubkampioenschap). Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke 

voorwaarde voor een wedstrijd van toepassing is. 
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Spelers die zich als genderneutrale speler melden, zullen een keuze moeten maken onder welk 

traditioneel geslacht zij hun handicap willen laten bijhouden en willen deelnemen aan clubwedstrijden.  

Handicapeisen 

Deelname aan wedstrijden staat in beginsel open voor leden met een WHS-handicap. De Commissie 

kan aanvullende beperkingen of eisen stellen aan de toegestane WHS-handicaps voor een wedstrijd. 

Als wedstrijden ook toegankelijk zijn voor leden zonder handicap, zal dit in het wedstrijdprogramma 

worden vermeld. 

Zie bij de specifieke wedstrijd- en kwalificatiecriteria op de website welke voorwaarden voor een 

wedstrijd van toepassing zijn.  

Als een wedstrijd gespeeld wordt over meerdere rondes kan de handicap van een speler tijdens de 

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

De kleuren tees zijn gekoppeld aan het handicapsysteem. Er zijn richtlijnen vanaf welke kleur tee een 

speler het best kan spelen. In hoeverre deze richtlijnen worden toegepast is ter beoordeling van de 

Commissie. 

 

A-2. Spelvorm, met inbegrip van handicapverrekening 

Spelvorm, aanvullende wedstrijdvoorwaarden en toelichtingen staan vermeld in het desbetreffende 

Supplement. 

Alle individuele strokeplay- en stablefordwedstrijden zijn in principe ‘qualifying’, als op dat moment aan 

de qualifying condities van golfbaan Hitland wordt voldaan.  

In geval van uitzonderlijke baan- of weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding voor, tijdens of na 

afloop van de wedstrijd de wedstrijd alsnog non-qualifying verklaren. 

 

A-3. Inschrijven voor een wedstrijd  

Inschrijven 

Inschrijven moet via de clubwebsite/-app. Direct bij inschrijving zal de naam van de speler op de 

inschrijflijst of de reservelijst geplaatst worden op de clubwebsite.  

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

gemaakt van een handicap waarbij alle scores verwerkt zijn en dat die handicap toegang verschaft tot 

die wedstrijd. Het inschrijven met een handicap die op de dag van de inschrijving in werkelijkheid geen 

toegang geeft tot de wedstrijd in kwestie is niet toegestaan. 

De inschrijving voor wedstrijden opent 2 maanden voor aanvang van de eerste wedstrijddag en sluit 8 

dagen voor aanvang van de wedstrijd, tenzij door de Commissie anders aangeven bij de 

wedstrijdinformatie. 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd bij aanmelding aan de wedstrijdtafel worden of zijn 

voldaan, tenzij in de wedstrijdinformatie anders is aangegeven. 

 

A-4. Toelating tot een wedstrijd  

Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens het criteria:  

1. Voldoen aan voorwaarden die voor de wedstrijd van toepassing zijn (leeftijd, WHS-handicap, 

geslacht, etc.) 

2. De volgorde van inschrijving. 
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De deelnemerslijst en de reservelijst staan op de website vermeld.  

Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst geregeld te raadplegen. Als een speler op de 

reservelijst staat en niet beschikbaar is voor deelname aan de wedstrijd, moet de speler zich 

uitschrijven. Bij afzegging van een geplaatste speler op de deelnemerslijst, vindt er aanvulling plaats 

op basis van de reservelijst.  

Spelers die door golfclub Hitland of door de NGF een straf van schorsing opgelegd gekregen hebben, 

worden niet toegelaten. 

 

A-5. Afzeggen voor een wedstrijd  

Zolang de inschrijving open staat kan deelname worden afgemeld door annulering van de inschrijving 

op de clubwebsite.  

Afzeggen na publicatie van de startlijst is niet toegestaan, behoudens met grondige reden, in welk 

geval dit minimaal 24 uur voor de eerste starttijd van de wedstrijd gedaan moet worden. Dit kan 

telefonisch, of door een e-mail of bericht te sturen naar de wedstrijdleiding, met vermelding van de 

reden voor afzeggen. De contactgegevens staan vermeld bij de wedstrijdinformatie op de clubwebsite. 

Alleen 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 wedstrijdleiding ook daadwerkelijk hebben bereikt. 

Spelers die zich afmelden nadat de startlijst is gepubliceerd, dienen de aangegane financiële 

verplichtingen (betalen inschrijfgeld, afschrijven baanlussen) voor deze wedstrijd te voldoen, tenzij de 

Commissie anders bepaalt. 

No-show 

Een speler krijgt een no-show als hij of zonder bericht ofwel zonder geldige reden niet aan de start 

verschijnt. Dit heeft in principe geen effect op de handicap van de speler - tenzij de Commissie ervan 

overtuigd is dat de no-show het resultaat is van handicapmanipulatie - maar dit kan wel disciplinaire 

gevolgen hebben (zie ook A-13).  

 

A-6. Startlijst  

De wedstrijdleiding bepaalt de indeling en starttijd van de spelers.  

Er wordt indien mogelijk rekening gehouden met voorkeur voor vroege of late starttijden. Er wordt 

geen rekening gehouden met enige voorkeur voor spelerscombinaties. De wedstrijdleiding streeft 

ernaar flights zo veel als mogelijk wisselend samen te stellen. 

Als voor specifieke wedstrijden aanvullende richtlijnen voor het opstellen van de startlijst van 

toepassing zijn, worden deze in het Supplement verder uitgewerkt.  

 

A-7. Voor de wedstrijd; scorekaart ophalen en uitwisselen met marker  

Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met weersomstandigheden, 

dienen spelers zelf tot op de dag van de wedstrijd attent te zijn op de informatie over de baanstatus. 

De speler behoort zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te melden aan de wedstrijdtafel. Na 

betaling van het inschrijfgeld ontvangt de speler zijn scorekaart voor de wedstrijd.  

De speler controleert de op de scorekaart vermelde WHS- en playing-handicap. Eventuele wijzigingen 

dient de speler zelf vóór aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. 
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De speler dient 10 minuten voor de starttijd bij de tee waarop gestart wordt, aanwezig te zijn. Voor 

aanvang van de wedstrijd bepalen de spelers onderling per flight wie als marker voor welke speler 

optreedt. De Commissie kan ook vooraf op de scorekaart aangeven welke speler als marker optreedt.  

Tijdens Strokeplay/Stableford wedstrijden behoort de marker na elke hole het gedane aantal slagen 

inclusief strafslagen door de te “marken” speler te bevestigen en dat brutoresultaat op haar of zijn 

scorekaart in te vullen.  

 

A-8. Na de wedstrijd 

Scorekaart inleveren.  

Matchplay: 

Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat aan de wedstrijdleiding door te 

geven.  

Strokeplay/Stableford: 

Meteen na het uitspelen en na het controleren van de scores en het ondertekenen van de scorekaart 

dient de speler zijn scorekaart zo mogelijk in te voeren via de clubwebsite/-app en getekend door 

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

Andere spelvormen, waaronder Scrambles:  

Een scorekaart is ingeleverd als deze aan de wedstrijdleiding is overhandigd of in de daarvoor 

bestemde brievenbus of doos is gedaan. 

Als een scorekaart niet volledig, onjuist, onleesbaar of niet volgens de Golfregels ingevuld wordt 

ingeleverd, heeft de Commissie het recht de speler te diskwalificeren. 

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

De Commissie kan spelers vragen om scorekaartgegevens in te vullen die eigenlijk de 

verantwoordelijkheid van de Commissie zijn.  

De Commissie mag volgens de golfregels een speler geen straf opleggen als hij of zij niet voldoet aan 

dit verzoek of het verkeerd uitvoert. De Commissie kan wel een disciplinaire straf opleggen aan 

spelers die herhaaldelijk niet voldoen aan een dergelijk verzoek. De Commissie kan spelers 

bijvoorbeeld vragen om:  

- De holescores op te tellen. 

- Bij elke hole de behaalde Stablefordpunten in te vullen.  

- Gegevens in te vullen op de scorekaart zoals de naam, datum en naam van de wedstrijd.  

- Ook kan de Commissie spelers vragen om aan het einde van de ronde de scores in te voeren in 

de clubwebsite/-app. 

Afhandeling geschillen en melden spelgedrag. 

Commentaar over ongewenst spelgedrag van flightgenoten en/of overige deelnemers aan de 

wedstrijd, geschillen tijdens de wedstrijd, e.d., dienen direct na afloop bij de Commissie te worden 

gemeld en desgevraagd binnen 24 uur schriftelijk te worden gerapporteerd. 

 

A-9. Terugtrekking tijdens of tussen ronde(s)  

Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een ronde of tussen twee rondes moet dit melden bij 

de wedstrijdleiding, met vermelding van de reden voor de terugtrekking. 
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A-10. Het wedstrijdresultaat is definitief 

Matchplay:  

Het resultaat van een match is definitief als het door beide spelers is gemeld aan de Commissie.  

Strokeplay- / Stablefordwedstrijden):  

De uitslag van een wedstrijd is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. De uitslag van een wedstrijd 

indien er geen prijsuitreiking is, is definitief als alle uitslagen zijn gepubliceerd. 

 

A-11. De prijsuitreiking 

Als aan bepaalde plaatsingen in de uitslag prijzen zijn verbonden vindt de prijsuitreiking in de regel 

plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer. 

Prijsuitreikingen kunnen om praktische reden op een later tijdstip al of niet in combinatie met andere 

activiteiten van de vereniging plaatsvinden, zulks ter beoordeling van de Commissie. In dit soort 

gevallen wordt dit vooraf aangegeven. 

Prijzen dienen door spelers persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Bij teamspel kan dit door 

een vertegenwoordiger van het team, die in dat team heeft meegespeeld. 

De Commissie rekent op ieders aanwezigheid bij de prijsuitreiking. 

Prijzen die gekoppeld zijn aan een bijzonder spelelement en een unieke winnaar kennen, zoals bij 

longest drives en neary's, vervallen, als de rechthebbende niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, aan 

de Commissie voor hergebruik. Daarom worden spelers die niet bij de prijsuitreiking aanwezig kunnen 

zijn, verzocht om niet aan deze spelelementen mee doen (lees: hun naam niet te noteren). 

Wisselbekers zijn en blijven eigendom van de vereniging. 

 

A-12. Plichten ten aanzien van het handicapsysteem 

De speler behoort alle qualifying scores, ook van de incomplete ronden, bij zijn homeclub in te leveren 

of in te voeren volgens de WHS Rules of Handicapping. 

 

A-13. Disciplinaire maatregel  

De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren in een disciplinaire maatregel.  

- Bewust inschrijven met een afwijkende handicap (A3).  

- Niet tijdig afzeggen of No Show (A5).  

- Niet inleveren van de scorekaart na een wedstrijd (A8) 

- Terugtrekking uit de wedstrijd zonder (geldige) reden (A9).  

Eerste overtreding seizoen: Waarschuwing  

Tweede overtreding seizoen: Schorsing van een maand voor deelname aan door golfclub Hitland 

georganiseerde wedstrijden. 
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Sectie B: Aanvullende Wedstrijdvoorwaarden en gedragsnormen  

In dit deel van het Wedstrijdreglement worden nadere voorwaarden voor deelname aan wedstrijden 

van golfclub Hitland gesteld. Hierbij wordt deels gebruikgemaakt van voorbeelden voor Plaatselijke 

Regels, zoals deze onder ‘Commissie Procedures, hoofdstuk 8’ zijn opgenomen in de Golfregels. 

De Commissie verwacht van de spelers, dat zij ‘in de geest van het (golf)spel’ aan wedstrijden 

deelnemen door ‘Integer te handelen’, ‘Rekening te houden met andere spelers’ en ‘Goed voor de 

baan te zorgen’, zoals nader omschreven in Regel 1.2.  

 

B-1. Gedragsnormen  

In aanvulling en ter verduidelijking van Regel 1.2 - Normen voor spelersgedrag - heeft de Commissie 

de volgende gedragsregels opgesteld. Als speler krijg je de bijbehorende straf wanneer je een 

gedragsregel overtreedt. Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te 

gedragen voor, tijdens, tussen en na wedstrijdrondes. Voorbeelden zijn:  

Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsnormen:  

- Elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis.  

- Wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken.  

- Ballen naar personen gooien.  

- Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). Zeer luide 

(emotionele) stemverheffingen.  

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

- Gebrek aan respect tonen voor club-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers 

en/of toeschouwers.  

- Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de golfclub zou schaden.  

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

Straf: Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd.  

Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:  

- Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.  

- Het niet goed zorgdragen voor de baan.  

- Telefoneren in de baan, tenzij in noodsituaties. 

- Andere spelers bewust storen in hun slag.  

- Betreden van verboden speelzones.  

Straf: Eerste overtreding: Waarschuwing.  

Tweede overtreding: Algemene straf (2 strafslagen).  

Derde overtreding: Diskwalificatie.  

Zowel voor categorie A en categorie B geldt dat na een tweede diskwalificatie in het seizoen een 

disciplinaire maatregel kan worden opgelegd (Zie wedstrijdvoorwaarden sectie A-13).  

 

B-2. Gebruik van uitrusting: Vervoer  

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. Deze toestemming wordt impliciet 

verleend als de speler in het bezit is van een geldige European Disabled Golf Association pas (EDGA-

pas) of een geldige gebruikerspas van de Stichting Handicart. De Commissie is bevoegd, de 

geldigheid van de genoemde passen te controleren. 

Een gebruiker van een Handicart dient, om deze te reserveren, bij inschrijving ‘Handicart’ te 

vermelden in de rubriek ‘Opmerkingen’. De gebruiker moet de Handicart zelf ophalen en betalen. De 

Commissie heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid. 
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Voor een speler die een slag gaat doen of heeft gedaan onder de procedure van slag en afstand is het 

altijd toegestaan om gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer.  

Straf: De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar deze plaatselijke regel is overtreden.  

Als de overtreding tussen twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de volgende hole.  

 

B-3. Voldoende snelheid tijdens de wedstrijd  

B-3.1 Onnodig oponthoud (R5.6a) 

Voorbeelden onredelijke vertragen van het spel: De straf volgens Regel 5.6a wordt opgelegd als een 

speler bijvoorbeeld:  

- Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is.  

- Onderweg voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar 

persoonlijke behoeften.  

- Meer dan een paar minuten tijd neemt voor het zoeken en ophalen van een verloren club. 

 

B-3.2 Vlot speeltempo (R5.6b)  

Houd aansluiting op de voorgaande flight en neem de volgende punten in acht: 

- Speel volgens Ready Golf, dit houdt in: op een veilige en verantwoorde wijze voor je beurt spelen 

(met uitzondering van Matchplay wedstrijden). 

- Wanneer een speler bij een Stableford wedstrijd geen punten meer kan behalen, moet de bal 

opgenomen worden. 

- Bij Strokeplay wedstrijden waarbij een maximum score per hole geldt, wordt de hole als de speler 

meer slagen nodig heeft niet afgemaakt.  

- Beperk het zoeken naar een bal zoveel mogelijk. Sla altijd, dus ook bij geringe twijfel, een 

provisionele bal als de bal verloren kan zijn (buiten een hindernis) of wellicht buiten de baan ligt. 

- Een indicatie voor te traag spel kan zijn: 

-   Bij een par 3 hoeft niet gewacht te worden. 

-   Bij een par 4 is tijdens de afslag de green al verlaten 

-   Bij een par 5 staat tijdens de afslag de voorgaande flight al op de green. 

 

De Commissie kan als dat nodig is een maximumtijd per wedstrijdronde vaststellen; bijvoorbeeld 135 

minuten per ronde van 9 holes. Als een groep de maximumtijd overschrijdt, en de groep meer 

tijdsafstand heeft tot de groep voor hen dan het startinterval, kan de Commissie een straf opleggen 

conform Regel 5.6a: 

- Bij een eerste overtreding: Een mondelinge waarschuwing aan alle spelers in de groep door 

de clubreferee of een lid van de Commissie.  

- Bij een tweede overtreding: Opleggen van een algemene straf (twee strafslagen). 

(Bij Stableford wedstrijden: aftrek van twee punten) 

- Bij een derde overtreding: Diskwalificatie. 

 

B-4. Caddies 

Het gebruik van een caddie door een speler is toegestaan op voorwaarde, dat de volledige ronde 

wordt gecaddied. De caddie mag geen golfprofessional zijn of een speler met een professionele 

status. Bij jeugdwedstrijden of clubwedstrijden, waaraan jeugd mag deelnemen, mogen ouders niet 

als caddie optreden, behoudens na overleg met en toestemming van de Commissie.  

Straf voor overtreding: diskwalificatie.  


