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WEDSTRIJDREGLEMENT DOORNSE GOLF CLUB 

 

1.  Algemeen 

1.1.  De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het 

wedstrijdprogramma, alsmede de organisatie van de verenigingswedstrijden (de wedstrijden) en 

is The Committee, zoals omschreven in de Golf Regels. 

 

1.2.  De wedstrijdleiding is in handen van de Wedstrijdcommissie, welke zich kan laten 

vertegenwoordigen door daartoe door de Wedstrijdcommissie aangewezen personen. 

 

1.3.  Iedere deelnemer moet zich houden aan de Regels zoals vastgesteld door de Royal & 

Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association. Daarnaast zijn de 

Plaatselijke Regels en tijdelijke Plaatselijke Regels van kracht. 

 
1.4.  Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Wedstrijdcommissie 

georganiseerde wedstrijden en eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan, deze 

wedstrijden wordt geacht het reglement te kennen. 

 

1.5.  Bij wintergreens krijgt de speler ¾ van het aantal handicapslagen mee, de baan is dan 

niet qualifying. Tijdens wedstrijden moet de bal worden uitgeholed. 

 

1.6.  De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het 

wedstrijdprogramma aan te brengen. 

 

1.7.  De Wedstrijdcommissie regelt de wedstrijden en beslist in geschillen. De speler heeft het 

recht in appèl te komen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur moet in voorkomende 

gevallen zo snel als mogelijk is, de Wedstrijdcommissie en de speler horen. 

 

2.  Deelname 

2.1.  De Wedstrijdcommissie geeft in het wedstrijd- programma aan welke categorie spelers 

gerechtigd is aan een wedstrijd deel te nemen. 

 

2.2.  Bij een te gering aantal inschrijvingen is de Wedstrijdcommissie bevoegd de wedstrijd af te 

gelasten. 

 

2.3.  Is voor het meespelen in een wedstrijd een bepaalde handicap vereist, dan moet men die 

bezitten ten tijde van de inschrijving. 

 

3.  Inschrijving 

3.1.  Inschrijven geschiedt via de website. 

 

3.1.1. Is men niet in het bezit van internet, of heeft men moeite op deze manier in te schrijven, 

kan men telefonisch inschrijven via één van de organisatoren. 
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3.2.  Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt men automatisch op de reservelijst 

geplaatst. De Wedstrijdcommissie vult de open plaatsen met namen van de reservelijst, dit 

gebeurt in volgorde van inschrijving. De betreffende speler ontvangt een e-mail, dat hij of zij is 

ingeschreven. 

 

4.  Afmelding 

4.1.  Afmeldingen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding 

bekend te zijn, opdat een eventuele reservespeler kan worden ingedeeld. Bij te late afmelding is 

het inschrijfgeld verschuldigd. In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van de 

Wedstrijdcommissie, kan van deze bepaling worden afgeweken. Het afmelden kan via de 

website of telefonisch bij de organisatie. 

 

4.2.  De Wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om in geval van herhaalde te late 

afzeggingen maatregelen te nemen. 
 

4.3.  Een lid dat zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven en zonder bericht niet aanwezig is, 

wordt uitgesloten voor tenminste twee wedstrijden. Meldt het lid zich te laat bij de 

wedstrijdleiding, dan wordt het lid uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. In beide gevallen 

kan de Wedstrijdcommissie anders beslissen, indien een geldige reden aanwezig is.  

 

5.  Indeling en start 

5.1.  De Wedstrijdcommissie is bevoegd om in het wedstrijdprogramma, inschrijflijst en/of 

startlijst wijzigingen aan te brengen, handicaplimieten of leeftijdsgrenzen aan te passen, het 

aantal deelnemers te beperken en/of deelnemers van inschrijving uit te sluiten. 

 

6.  Inschrijfgeld 

6.1.  Voor alle wedstrijden wordt inschrijfgeld geheven, tenzij anders vermeld. 

 

7.  Wedstrijden 

7.1.  Deelnemers aan wedstrijden dienen zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd te melden 

bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en hun scorekaart op te halen 

en te controleren (met name of de juiste WHS-handicap is vermeld, dat is immers een eigen 

verantwoordelijkheid). 

 

7.2.  Niet op tijd starten betekent twee strafslagen op de hole met stroke-index 18. De twee 

strafslagen op de hole met stroke-index 18 gelden alleen voor de uitslag van de wedstrijd en 

niet voor de handicapverrekening. 

 

7.3.  De volgorde van afslaan op de eerste te spelen hole wordt bepaald door de startlijst. 

Daarna ‘ready golf’. Voor matchplaywedstrijden wordt de juiste volgorde van slaan bepaald 

door de afstand van de bal t.o.v. de hole. Degene die het verste weg ligt is als eerste aan de 

beurt. De winnaar van de hole slaat als eerste af op de volgende hole. 

 

7.4.  Indien een wedstrijd bestaat uit twee of meerdere ronden, geldt gedurende de gehele 

wedstrijd de “playing handicap” die de speler bij aanvang van de eerste ronde had. 

(Dit geldt niet voor maandbekers, wintercompetitie, ZAC, maar wel voor CK strokeplay (netto 

klassement) en EBW) 
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8. de Baan 

8.1. De baan wordt gespeeld van hole 1 t/m hole 9 en eventueel gevolgd door hole 10 t/m 

18, omdat in de meeste gevallen met een gunshotstart wordt begonnen, wordt op de 

scorekaart eerst hole 1 t/m 9 genoteerd en daarna hole 10 t/m 18. 

 

8.2.  Indien er wordt getennist op de buitenbanen, wordt de ‘korte hole 2’ gebruikt i.p.v. de 

lange hole 2. De baan blijft qualifying. 

 

8.3. Als de reguliere hole 3 er uit ligt, wordt de ‘alternatieve hole 2’ gebruikt als hole 2 en de 

‘lange hole 2’ wordt hole 3. De stroke index blijft hetzelfde en de baan blijft qualifying. 

 

8.4. Bij wintergreens blijft ‘de alternatieve hole 2’ hole 2 en wordt de ‘korte hole 2’ hole 3. 

De afslagplaats van hole 5 ligt naast het huisje(bij 7). Hole 5 wordt hole 6 bij wintergreens, De 
baan is dan niet qualifying. 

 

8.5.  Als er meer dan 1 wintergreen wordt gebruikt is de baan niet qualifying. De ‘alternatieve 

hole 2’ wordt niet gezien als een wintergreen. 

 

9.  Uitslag 

9.1.  Na afloop van een “vastgestelde ronde” dient iedere speler zijn/haar scorekaart zo spoedig 

mogelijk in te leveren bij de wedstrijdleiding, nadat de scores per hole zijn gecontroleerd en de 

kaart zowel door de speler als door de marker is getekend. 

 

9.2.  Bij een gelijk nettoresultaat wordt de winnaar bepaald door een ‘sudden death play off’  

over zoveel holes als nodig is om tot een beslissing te komen. Bij Stableford- en 

matchplaywedstrijden met handicapverrekening, wordt doorgespeeld op een, door de WC aan 

te wijzen hole met inachtneming van de handicapslagen. (bij voorkeur hole 1, omdat op die hole de 

meeste spelers een slag mee krijgen, dat geldt ook voor de eventuele volgende hole 2) Bij alle andere 

wedstrijden(o.a. strokeplaywedstrijden) vindt geen handicapverrekening plaats bij de ‘sudden 

death play off”. 

 

9.3.  Voor de bepaling van de overige plaatsen gelden de volgende regels: het beste 

(netto)resultaat over de laatste 9 holes(10 t/m 18) (bij meerdere rondes eerst de laatste 18 

holes, daarna de laatste 9, etc.), daarna zes, drie of laatste hole(s) van de baan; is hierna nog een 

gelijke stand dan wordt degene met de laagste handicap het hoogste geplaatst. 

 

9.4. De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na binnenkomst van de 

laatste deelnemer. Alle deelnemers worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Een 

prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn/haar prijs, tenzij 

hij/zij zich bij de wedstrijdleiding met goede redenen heeft afgemeld. 
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