
 
 

 

Artikel 1 - Wedstrijden 

 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens: 

a. de geldende regels zoals gepubliceerd in de Golfregels en die zijn 
vastgesteld door de wedstrijdcommissie. 

b. de “Local Rules”. Deze staan vermeld op de scorekaart. 
c. de tijdelijke plaatselijke regels. 

 
2. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door Vereniging 

Golfclub De Hildenberg georganiseerde wedstrijden.  
 

3. De wedstrijdcommissie is “the Committee” zoals staat omschreven in 
de “Rules of Golf”. 
 

4. De wedstrijdcommissie (WECO) kan veranderingen aanbrengen in de 
wedstrijdindelingen en starttijden zonder voorafgaande publicatie. 
Wijzigingen worden vermeld door de wedstrijdleiding bij het 
aanmelden of voor aanvang van de wedstrijd. 
 

5. Inschrijven voor wedstrijden kan tot 12:00 uur, twee dagen voor de 
wedstrijd. 
 

6. De wedstrijdleiding kan, bij een te geringe inschrijving, 24 uur voor de 
wedstrijd besluiten de wedstrijd af te gelasten. 
a. Het minimum aantal deelnemers is 6, tenzij dit anders is vermeld 

op de inschrijflijst. 
 

7. Het onderbreken of voortijdig beëindigen van een wedstrijd 
a. kan alleen als de wedstrijdleiding dit ondermeer als gevolg van 

weersomstandigheden wenselijk of noodzakelijk acht. Bij onweer 
wordt dit kenbaar gemaakt (zie notitie 1). 

b. door de deelnemer(s) zonder geldige reden, leidt tot diskwalificatie 
van de betreffende deelnemer(s). 
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c. het verlaten van de baan voor bijvoorbeeld een toiletbezoek is 
geen onderbreking van een wedstrijd 

 
 

8. Het aantal te spelen holes wordt voor de wedstrijd kenbaar gemaakt, 
dit staat tevens vermeld op het inschrijfformulier. 
 

9. De wedstrijdleiding bepaalt, voor een te houden wedstrijd, van welke 
kleur tee er wordt afgeslagen. 

 
10. De wedstrijdcommissie heeft de mogelijkheid en de bevoegdheid een  
      wedstrijd in verschillende handicap-categorieën in te delen.   
       

Artikel 2 - Deelnemers 

 
1. Deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan leden van de 

vereniging, tenzij anders wordt bepaald. 
a. De wedstrijdcommissie beslist per wedstrijd of introducés (niet-

leden) al dan niet buiten mededinging meespelen. 
 

2. Deelnemers die geen lid zijn van de vereniging kunnen uitsluitend 
buiten mededinging meedoen  aan clubwedstrijden. 
 

3. Deelnemers aan een wedstrijd worden geacht het reglement te 
kennen en zich er aan te houden. 
 

4. Het maximum aantal deelnemers aan een wedstrijd is door de 
wedstrijdcommissie vastgesteld op 48. Eventuele afwijkingen hierop 
worden tijdig kenbaar gemaakt. 
 

Artikel 3 - Inschrijven 

 
1. Er kan vanaf 2 weken voor de wedstrijd worden ingeschreven in E-

Golf4U.                                                       
 

2. Bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers wordt men 
ingeschreven in de kolom reserve. 

a. Op volgorde van inschrijving wordt er gebruik gemaakt van de 
reservelijst. 
 



3. Deelnemers die de inschrijving willen annuleren dienen dit zelf in E-
Golf4U aan te geven. Dit is mogelijk tot 2 dagen voor aanvang van de 
wedstrijd. Indien men zich binnen 48 u voor aanvang wedstrijd moet 
afmelden dan kan dit uitsluitend per telefoon bij één van de 
dienstdoende WECO-leden. (zie ook artikel4 lid 1) 
 

4. De wedstrijdcommissie kan beslissen een afwijkend maximum te 
hanteren voor het aantal deelnemers aan een wedstrijd.  
 

5. Deelnemers dienen zelf bij aanmelding hun handicap te controleren. 
Wanneer dit niet klopt kan dit direct door een van de WECO-leden 
worden gecorrigeerd. 
 

6. Deelnemers zijn en blijven verantwoordelijk voor hun inschrijving, ook 
wanneer dit met zijn/haar toestemming door een ander is verricht. 
 

Artikel 4 - Verhindering 

 
1. Indien na sluiting van de inschrijving de deelnemer is verhinderd voor 

deelname aan de wedstrijd, kan afmelding nog uitsluitend telefonisch 
plaats vinden. De nummers van de dienstdoende WECO-leden zijn te 
vinden onder de wedstrijdinformatie in E-Golf4U en staan vermeld in 
de mail waarop de indeling bekend gemaakt wordt en die men kort 
voor de wedstrijd ontvangt. 

  
2. Bij wegblijven zonder bericht van verhindering wordt de scorekaart als 

“No Show” geregistreerd. In voorkomende gevallen is de speler wel 
inschrijfgeld verschuldigd, tevens wordt er  bij qualifying wedstrijden 
een straf opgelegd: verhoging handicap met 0,1.  
 

Artikel 5 - Inschrijfgeld 

 
1. Het inschrijfgeld voor deelname wordt vastgesteld door de 

wedstrijdcommissie en wordt voor de wedstrijd kenbaar gemaakt in E-
Golf4U en in de uitnodiging. 
 

2. Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd, voor aanvang, 
worden voldaan aan de wedstrijdleiding. 

 



Artikel 6 - Indeling 

 
1. De wedstrijdleiding bepaalt de wedstrijdindeling en de starttijd van de 

deelnemers. 
 

2. Starttijd en indeling kunnen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de wedstrijdcommissie worden geruild of gewijzigd. 
 

3. De wedstrijdindeling kan te allen tijde door de wedstrijdcommissie 
worden gewijzigd. Ook als deze indeling al gepubliceerd is. Deze 
wijzigingen dienen aan de spelers gemeld te worden.  
 

Artikel 7 - Starttijden 

 
1. Starttijden staan vermeld op de startlijst en op de scorekaart. 

 
2. De speler dient zich tot uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te melden 

bij de wedstrijdleiding op straffe van uitsluiting. 
 

3. De speler dient liefst 10 maar uiterlijk 5 minuten voor de starttijd 
aanwezig te zijn bij de afslagplaats waarop zijn ronde wordt gestart.  

 
4. Indien een speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn 

starttijd op zijn startplaats aankomt en er omstandigheden zijn die het 
rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens 
Regel 33-7 (Rules of Golf), dan is de straf voor het niet op tijd starten; 

a. Bij matchplay verlies van de hole 
b. Bij strokeplay twee strafslagen 
 
 

     Indien een speler later dan 5 minuten na zijn starttijd aankomt volgt  
     altijd diskwalificatie. 
 
 
5. De speler is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van zijn 

starttijd. 

Artikel 8 - Scorekaart 

 
1. De speler is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn scorekaart. 

 



2. De speler is verplicht zijn scorekaart te overhandigen aan de marker. 
 

3. De speler is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste 
exacte handicap. Een wijziging moet tijdig worden gemeld aan de 
wedstrijdleiding. 
 

4. De scorekaart is alleen geldig indien volledig ingevuld. 
 

5. De scorekaart dient uiterlijk binnen 15 minuten na het beëindigen 
van de wedstrijd te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding, voor de 
verwerking van het resultaat.  

6. Straf op te laat inleveren van de scorekaart is diskwalificatie. 
 

7. Een niet ingeleverde of onvolledig ingevulde kaart wordt geregistreerd 
als ‘no return’ (diskwalificatie). Deze kaart kan echter nog steeds van 
invloed zijn op de handicap van de betreffende speler.  

 

Artikel 9 - Handicap 

 
1. De wedstrijdcommissie kan wanneer daartoe aanleiding bestaat, in 

overleg treden met de Regel en Handicapcommissie over de 
speelsterkte en de exact handicap van een deelnemer 
 

2. Indien de Regel & Handicapcommissie van mening is dat de exact 
handicap van een speler niet in lijn is met zijn of haar speelsterkte kan 
zijn exact handicap te allen tijde worden aangepast. 

 
3. Een aanpassing zoals genoemd in artikel 9.2 zal voor aanvang van 

een wedstrijd aan de betrokkene kenbaar gemaakt moeten worden.  
 

4. Er kunnen door de wedstrijdcommissie restricties worden gesteld aan 
een wedstrijd met betrekking tot de handicap, bijvoorbeeld een 
maximum. Dit moet wel bij inschrijving bekend worden gemaakt. 

 
 

Artikel 10 - Onsportief gedrag 

 
 
1. Onder onsportief gedrag wordt onder andere verstaan: 

a. Het wegblijven zonder bericht van verhindering. 



b. Zonder geldige reden terugtrekken uit een wedstrijd. 
c. Overtreding van het reglement. 
d. Gooien met de bal of stokken. 
e. Opzettelijk beschadigen van de baan. 
f. Beledigen van een official, flightgenoot of andere deelnemer. 
g. Onwelvoeglijke taal, vloeken. 
h. Het niet respecteren van de wedstrijdleiding. 

 
2. De wedstrijdcommissie kan bij onsportief gedrag de speler uitsluiten 

van deelname aan één of meer volgende clubwedstrijden. 
 

3. De wedstrijdcommissie kan een “referee” benoemen (indien mogelijk 
dient dit een lid te zijn van de regel en handicapcommissie), wiens 
taak het is de spelers waar nodig te assisteren wat betreft de 
golfregels en er op toe te zien dat deze regels worden nageleefd.  

  
 

Artikel 11 - Langzaam spel 

 
1. Bij afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar 

volgende flights is het verplicht om een flight door te laten.  
 
2. Laat spelers in uw flight en spelers achter u niet onnodig wachten. 

 
3. Conform regel 6.7 (Rules of Golf) kan door de wedstrijdcommissie 

een richtlijn worden vastgesteld betreffende het speltempo. 
 

4. Als de uitslag van een hole vaststaat, wanneer er bijvoorbeeld op een 
hole geen stablefordpunten meer behaald kunnen worden, moet de 
bal worden opgenomen.  

 

Artikel 12 - Telecommunicatieapparatuur 

 
1. Gebruik van mobiele telefoons door spelers en of hun caddies is 

tijdens wedstrijden verboden. Uitzonderingen uitsluitend in overleg 
met de wedstrijdleiding. 

 

Artikel 13 - Handicart en Caddy 

 



1. Het gebruik van een buggy is uitsluitend toegestaan voor spelers die 
in het bezit zijn van een gebruikerskaart stichting Handicart en voor 
spelers die toestemming hebben van de wedstrijdcommissie. 
a. Bij clubkampioenschappen is een handicart alleen toegestaan met 

toestemming van de wedstrijdcommissie. 
b. Bij meer handicart- gebruikers dan er handicarts beschikbaar zijn, 

hebben personen die in het bezit zijn van een geldige 
invalidenparkeerkaart voorrang. De overige gebruikers dienen 
akkoord te gaan met een regeling om te poolen conform voorstel 
WECO.  

2. Dit kan inhouden dat men 9 holes loopt en de andere 9 holes in een 
handicart rijdt. 

 
 

3. Meerijden in een handicart door andere spelers is niet toegestaan.  
 

4. Ook golfuitrusting van andere spelers mag niet worden vervoerd in  
een handicart. 
 

5. Bij overtreding van artikel 13 lid 1, 2 en 3 volgt diskwalificatie van de 
betreffende speler. 
 

6. Indien er gebruik wordt gemaakt van een handicart tijdens een 
wedstrijd, dient dit te worden aangegeven op de inschrijflijst.  
N.B. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het reserveren 
hiervan. 
 

7. Tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt, mogen spelers geen 
gebruik maken van een caddy. Dit wordt dan aangegeven op het 
inschrijfformulier. 
 

8. Het is ouders van jeugdleden niet toegestaan als caddy voor hun kind 
op te treden.  

 

Artikel 14 – Gelijkspel 

Bij een gelijke eindscore met handicapverrekening wordt de winnaar 
bepaald door de “count-down” methode. Count-down is de beste score   
over de laatste  9, 6, 3 of 1 hole(s).  
Dit geldt ook voor wedstrijden met een shotgun start! 
 
Dus: 
Bij een wedstrijd over 18 holes: 



a. De speler met de beste score op hole 10 t/m 18            
     wordt winnaar, indien gelijk dan: 
b. wordt de speler met de beste score op hole 13 t/m  
    18 winnaar, indien gelijk dan: 
c. wordt de speler met de beste score op hole 16 t/m  
    18 winnaar, indien gelijk dan: 

       d.  wordt de speler met de beste score op hole 18   
            winnaar.  
Bij een wedstrijd over 9 holes: 

a. De speler met de beste score op hole 1 t/m 9  
    wordt winnaar, indien gelijk dan: 
b. wordt de speler met de beste score op hole 4 t/m     
    9 winnaar, indien gelijk dan: 
c. wordt de speler met de beste score op hole 7 t/m 9 winnaar, 

indien gelijk 
d. dan wordt de speler met de beste score op hole 
     9 winnaar. 

 
      Indien bovengenoemde wijze geen winnaar oplevert  
      wordt de uitslag bepaald door het lot. 
 

 
9. Bij strokeplay wedstrijden zonder verrekening van handicap wordt 

een “sudden death” play-off gespeeld over vooraf vast te stellen 
holes. Indien dit geen winnaar oplevert beslist het lot. 

10. Bij matchplay wedstrijden zonder verrekening van handicap wordt 
een play-off gespeeld tot één partij een hole wint. De play-off start op 
dezelfde hole als waar de wedstrijd is begonnen. 

 
11. Bij matchplay wedstrijden met verrekening van handicap worden 

op de extra te spelen holes opnieuw de extra slagen meegegeven 
zoals die in de vastgestelde ronde golden. 

 
12. De play-off zoals aangegeven in artikel 14 lid 2, 3 en 4 dient direct   

    na de laatste hole gespeeld te worden. Deze play-off is een  
        verlenging van de vastgestelde ronde. 
 
13. Bij een clubkampioenschap wordt de play-off pas gespeeld nadat     

alle overige wedstrijden gespeeld zijn. 
 
 



Artikel 15 - Prijsuitreiking  

 
1. De prijsuitreiking is een verlengstuk van de wedstrijd, het is de 

bedoeling dat alle deelnemers hierbij aanwezig zijn. 
 

2. Wanneer een prijswinnaar zonder geldige reden of afmelding niet 
aanwezig is op de prijsuitreiking vervalt zijn/haar prijs. 

 

Artikel 16 - Niet voorzien 

 
1. In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de 

wedstrijdcommissie, na alle partijen te hebben gehoord. 
 

Artikel 17 – Beroep 

 
1.  Een speler die uitgesloten wordt voor deelname aan één of meerdere 

wedstrijden kan in beroep gaan bij het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 - Onweer op de golfbaan 

 
Bel in noodsituaties altijd 112 ! 
 
Een golfbaan staat in de top 10 van gevaarlijke plekken tijdens onweer. 
U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en dus voor het tijdig 
onderbreken van uw golfronde. 
 



Signalen voor het onderbreken van het spel bij wedstrijden, meestal 
geproduceerd door een gashoorn of toeter: 

• Lang aangehouden toon → spel onmiddellijk onderbreken.  

• 3 opeenvolgende tonen → spel onderbreken (hole mag nog worden 
uitgespeeld) 

• 2 korte tonen → het spel hervatten 
 
Wat kunt u doen? 

• Controleer altijd de weersvoorspellingen. 

• Als de tijd die verloopt tussen bliksem en donder minder is dan 10 
seconden, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij (ca. 3 km) en moet u zo 
snel mogelijk een schuilplaats zoeken. 

Het aantal seconden tussen de bliksem en de donder delen door 3 is 
ongeveer het aantal kilometer dat de onweersbui van u verwijderd is.  
 
Waar schuilen? 

• Schuilhut tussen hole 5 en 6 

• Clubhuis 

• Woning 

• Auto 
 
Indien u niet tijdig een schuilplaats kunt vinden? 

• Vermijd de rand van het bos, in het open veld alleenstaande bomen en 
de waterhazards.  

• Steek géén paraplu op. 

• Blijf uit de buurt van uw golfkar en golfclubs. 

• Blijf op minimaal 3 meter afstand van metalen masten en/of 
afrasteringen. 

• Hurk neer in open veld en zet de voeten zo dicht mogelijk bij elkaar 
(contact met de grond zo klein mogelijk maken). 

• Blijf niet in groepjes bij elkaar staan. 

• Ga niet plat op de grond liggen. 
 
Wat gebeurt er als u 112 belt? 

• U vertelt wie u bent en waar u bent. 

• U wordt gevraagd van wie u hulp wilt hebben; politie, ambulance of 
brandweer. 

• U wordt doorverbonden en vertelt wat er aan de hand is. 



• U vertelt waar hulp wordt gewenst; Golfbaan de Hildenberg, Gruun 5, 
8426 NA te Appelscha 

• U vertelt waar het precies is op de golfbaan en dat er in het clubhuis 
een plattegrond van de baan ligt. 

• Vervolgens informeert u het clubhuis (0516-433 568) en vraagt hier de 
hulpdiensten op te vangen en de plattegrond te verstrekken. 

• De desbetreffende hulpdienst gaat naar de plaats van het incident en 
waarschuwt zo nodig andere diensten. 

 
Geen spoed, wel politie —> 0900-8844 
 


