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Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud
Algemeen
Artikel 1
1. Het wedstrijdreglement wordt opgesteld door de wedstrijdcommissie en vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering. 1
2. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door Golfclub Bentwoud
georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld bij een ieder die aan deze
wedstrijden deelneemt.
3. Daar waar in dit wedstrijdreglement wordt geschreven wedstrijdcommissie, dient
‘organiserende commissie’ te worden gelezen.
4. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door
de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (“R&A”), de local rules die gelden op
Golfbaan Bentwoud, de local rules zoals deze voor een specifieke wedstrijd zijn
bepaald door de wedstrijdcommissie en de regels van dit reglement. Waar dit
reglement afwijkt van de “Rules of Golf” prevaleert dit reglement. Alle wedstrijden
gaan over 18 holes, tenzij anders aangegeven.
5. Deelname aan wedstrijden staat open voor leden met een EGA-handicap van
Golfclub Bentwoud. Indien wedstrijden ook toegankelijk zijn voor leden zonder
handicap en of voor niet-leden zal dit in het wedstrijdprogramma en op de inschrijflijst
worden vermeld.
6. De wedstrijdcommissie bepaalt voor iedere wedstrijd voor wie deelname is
opengesteld. Dit wordt op het wedstrijdprogramma en de inschrijflijst aangegeven. Op
de inschrijflijst wordt voorts aangegeven de hoogte van het inschrijfgeld, het
maximaal aantal deelnemers en het aanvangstijdstip van de wedstrijd.
7. De wedstrijdcommissie is bevoegd tot het instellen van handicapcategorieën voor
toelating tot een wedstrijd.
8. De wedstrijdcommissie stelt voor iedere wedstrijd een wedstrijdleiding in, welke met
betrekking tot die wedstrijd, namens de wedstrijdcommissie optreedt.
9. De amateurstatus regels, zoals vastgesteld door de R&A, zijn van kracht.
10. De speler dient zich te onthouden van iedere emotionele uiting die door de
wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de mede-competitor(s) of
tegenstander(s) als hinderlijk wordt ervaren. De speler dient zich gedurende de
wedstrijddag tevens te onthouden van elke handeling die belangen kan schaden van
de vereniging of de golfsport in het algemeen. Bij overtreding van deze gedragscode
kunnen, op voorstel van de wedstrijdcommissie, door het bestuur van de vereniging
sancties worden opgelegd.
1

Vooruitlopend op instemming van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur op 9 december 2013 dit
reglement van toepassing verklaard.
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11. Overtreding van het wedstrijdreglement kan diskwalificatie, uitsluiting of straf voor de
overtreder tot gevolg hebben.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding of de
wedstrijdcommissie.
Inschrijving
Artikel 2
1. Inschrijving kan alleen via www.gcbentwoud.nl en geeft de verplichting tot deelname.
2. Bij inschrijving voor meerdaagse wedstrijden dient men op alle dagen beschikbaar te
zijn.
3. De inschrijving sluit 72 dagen voor de wedstrijddag. Met medewerking van Golfbaan
Bentwoud kan hiervan afgeweken worden.
4. Zolang de inschrijving open staat, kan worden afgemeld op de inschrijflijst.
5. Na sluiting van de inschrijving kan tot aan de wedstrijddag uitsluitend in geval van
bijzondere omstandigheden worden afgemeld bij de wedstrijdleiding.
6. De wedstrijdcommissie is bevoegd, nadat een lid daarvoor in eerste instantie
meermalig is gewaarschuwd, voorbij te gaan aan een inschrijving van een lid, op
grond van te vaak annuleren door dat lid, zulks ter beoordeling van de
wedstrijdcommissie.
7. Zij, die zich als reserve hebben ingeschreven, dienen tot 24 uur voor de eerste
starttijd te verifiëren of zij ingedeeld zijn. Dit kan bij de wedstrijdleiding.
8. Reserves die niet ingedeeld zijn, maar zich op de wedstrijddag beschikbaar willen
houden voor eventuele opengevallen plaatsen, dienen zich een half uur voor de
eerste starttijd met het verzoek tot indeling te melden bij de wedstrijdleiding.
9. Spelers die zich afmelden nadat de startlijst is gepubliceerd, dienen het inschrijfgeld
voor deze wedstrijd alsnog te betalen. Totdat aan deze verplichting is voldaan, zijn
spelers uitgesloten van volgende wedstrijden. Afhankelijk van de reden van afmelding
kan hiervan, zo wel voor de betalingsverplichting als wel voor de uitsluiting, worden
afgeweken door de wedstrijdleiding en of wedstrijdcommissie. Bij structurele
betalingsachterstand kan door de wedstrijdleiding een melding worden gemaakt aan
het bestuur.

2

Naar 7 dagen, de WeCo wordt geacht reeds aan het begin van de week de niet gebruikte starttijden voor het
komend weekend ‘terug te geven’ aan de baan
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Indeling en opvragen starttijden
Artikel 3
1. De wedstrijdleiding bepaalt de indeling en starttijd van de deelnemers.
2. Er wordt geen rekening gehouden met enige voorkeur voor spelers-combinaties. De
wedstrijdleiding streeft ernaar groepen (flights) zoveel als mogelijk wisselend samen te
stellen.
3. De startlijst voor een weekendwedstrijd wordt ten minste 2 dagen voor de
wedstrijddag gepubliceerd op www.gcbentwoud.nl.
4. De speler vindt zijn/haar starttijd op de website www.gcbentwoud.nl.
5. Deelnemers moeten zich houden aan de op de startlijst vermelde starttijden en
spelerscombinaties. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de indeling in het
belang van de wedstrijd te veranderen.
Kort voor de wedstrijd
Artikel 4
1. De speler dient zich 30 minuten voor de eigen starttijd en tenminste 45 minuten voor
de laatste starttijd3 bij de wedstrijdleiding te melden om het inschrijfgeld te betalen en
de scorekaart in ontvangst te nemen.
De deelnemer die zich niet op tijd meldt aan de wedstrijdtafel kan – ter keuze van de
wedstrijdleiding:
a. in een latere flight worden geplaatst of
b. worden veroordeeld tot „deelname buiten mededinging‟ of
c. worden uitgesloten van deelname.
2. Deelnemers dienen zelf aan de wedstrijdleiding voorafgaande aan de wedstrijd door
te geven als hun actuele handicap anders is dan op de scorekaart is aangegeven.
3. Spelers die zonder kennisgeving niet op komen dagen kunnen worden gestraft. De
wedstrijdcommissie heeft het recht, na overleg met het bestuur van Golfclub
Bentwoud, om een lid, dat zonder kennisgeving niet op komt dagen voor een
wedstrijd, voor 30 dagen te schorsen (d.w.z. uitsluiting van deelname aan alle door of
onder auspiciën van de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden gedurende
een periode van 30 dagen). Hiervan wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht.
4. De speler dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de afslagplaats waarop gestart
wordt, aanwezig te zijn. Zo niet, dan kan de speler voor de volgende wedstrijd worden
3

De laatste twee groepen (flights)moeten zich 45 minuten aanmelden voor hun starttijd om de eventueel meespelende
westrijdleiding de gelegenheid te geven zich ook voor te bereiden op hun wedstrijd.
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uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie, na overleg met het
bestuur.
5. Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met de
weersomstandigheden, dient men zelf contact op te nemen met de wedstrijdleiding.
Tijdens de wedstrijd
Artikel 5
1. De wedstrijdleiding zal beslissen bij geschillen tijdens de wedstrijd.
2. Waar de wedstrijdleiding bij enig geschil is betrokken neemt hij of zij geen beslissing.
De beslissing wordt in dit geval genomen door een ander lid van de
wedstrijdcommissie en/of een lid van het bestuur van Golfclub Bentwoud.
3. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor tegen een groep (flight) /speler/partij
die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd regelend op te treden. Onder
oponthoud wordt verstaan een ruimte van meer dan een hole tussen twee
opeenvolgende groepen (flights).
4. Indien bij het zoeken naar een bal het direct duidelijk is dat deze niet snel zal worden
gevonden, dient men de achteropkomende spelers door te laten.
5. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken.
6. Indien men bij een wedstrijd geen (stableford-)punten meer kan scoren dient de bal te
worden opgenomen.
7. Bij onweer is de speler verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Iedere speler kan in zijn
groep (flight) aangeven zich vanwege onweer niet veilig te voelen. De groepsgenoten
(flightgenoten) zijn op dat moment verplicht het spel (tijdelijk) te onderbreken tot het
moment dat de situatie weer als veilig wordt aangemerkt door alle groepsgenoten
(flightgenoten).
8. Het onreglementair onderbreken en/of beëindigen van de wedstrijd of het niet
inleveren van de scorekaart wordt bestraft met diskwalificatie.
9. Afstandsmeters4
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens
een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te
bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid,
windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde
clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
Straf voor overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.
Bij de volgende overtreding – Diskwalificatie.

4

Mobiele telefoon: Liever niet, maar als het moet, zo kort en zacht mogelijk.
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Na de wedstrijd
Artikel 6
1. Na het spelen van de wedstrijd dient de volledig ingevulde, gecontroleerde en door de
speler en diens marker ondertekende scorekaart binnen 15 minuten na binnenkomst
bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.
2. Commentaar over het spelgedrag van groepsgenoten (flightgenoten) en/of overige
deelnemers aan de wedstrijd, geschillen tijdens de wedstrijd, e.d. dienen direct
gemeld te worden en indien van toepassing binnen 24 uur schriftelijk te worden
gerapporteerd bij de wedstrijdleiding.
3. Spelers wordt dringend verzocht ook de totaalscore op de scorekaarten te vermelden.
De uitslag
Artikel 7
1. De uitslag wordt bepaald op basis van de scorevolgorde en de spelvorm die voor de
wedstrijd geldt. Bijkomende spelelementen, zoals longest drives en/of nearies,
vormen onderdeel van de uitslag.
2. In geval van ex-aequo’s wordt als volgt gehandeld:
a. Bij de spelvorm matchplay, al of niet met handicapverrekening, vindt een suddendeath play-off plaats op door de wedstrijdleiding te bepalen holes.
b. Bij spelvormen zonder handicapverrekening met een telling volgens strokeplay
vindt voor de vaststelling van de eerste plaats in de uitslag in principe een sudden
death play-off plaats op door de wedstrijdleiding te bepalen holes. Indien dat niet
aansluitend op de wedstrijd mogelijk is of niet is voorzien, dan wordt voor alle exaequo spelers/teams, die in aanmerking komen voor de eerste plaats en de
wedstrijd in dezelfde volgorde hebben gespeeld, de beste score over
respectievelijk de laatste 9, 6, 3, laatste hole als maatstaf genomen voor het
bepalen van de eerste plaats. Is het dan nog gelijk, dan bepaalt het lot de
winnaar.
c. Bij strokeplaywedstrijden, waarbij sprake is van handicapverrekening, wordt bij
ex-aequo’s als volgt gehandeld: de bruto score over de laatste 9, 6 en 3 holes zijn
bepalend voor de einduitslag. Is het dan nog gelijk, dan beslist het lot.
d. Bij alle overige spelvormen waarbij handicapverrekening plaatsvindt (met
verrekening tot netto scores, stableford, scrambles, etc) geldt de beste netto
score over de laatste 9, 6 en 3 holes (men dient hier dus de playing handicap
door twee te delen en op de tweede 9 te hanteren echter zonder af te ronden). Is
het dan nog gelijk, dan beslist het lot.
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3. De uitslag, inclusief de uitslag met betrekking tot overige spelelementen, wordt zo
spoedig mogelijk compleet en officieel mondeling aan de deelnemers bekendgemaakt.
Aan bepaalde plaatsingen in de uitslag kunnen prijzen zijn verbonden. De uitslag van
een qualifying wedstrijd wordt te allen tijde direct aansluitend op de mondelinge
bekendmaking gepubliceerd op de website. Reclameren over de uitslag dient binnen 24
uur bij de wedstrijdleiding te geschieden.
Prijsuitreiking
Artikel 8
1. 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.
2. 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 wedstrijdcommissie. In dit soort gevallen wordt dit vooraf
aangegeven op de inschrijflijst.
3. Prijzen dienen door deelnemers persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Bij
teamspel kan dit door een vertegenwoordiger van het team, die in dat team heeft
meegespeeld.
4. Deelnemers die op basis van de uitslag in aanmerking komen voor een prijs, maar
om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking, ontvangen
geen prijs. De bij de uitslag behorende prijs wordt in dat geval toegekend aan de
eerstvolgende in de uitslag. Dit geldt niet voor wisselbekers, welke gekoppeld blijven
aan de betrokken winnaar. Prijzen die gekoppeld zijn aan een bijzonder spelelement
en een unieke winnaar kennen, zoals bij longest drives en nearies, vervallen, indien
de rechthebbende niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, aan de wedstrijdcommissie
voor hergebruik.
5. Wisselbekers zijn en blijven eigendom van Golfclub Bentwoud en dienen op het
eerste verzoek van de wedstrijdcommissie en of het bestuur weer te worden
geretourneerd.
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