
Wedstrijdreglement onderlinge competitie 

DONGEN, GILZE EN RIJEN 

1 Algemeen 

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijden van de onderlinge 

competitie tussen golfcentrum Dongen, Weilenseind en Brabant Golf. 

Iedereen die hieraan deelneemt wordt geacht dit reglement te kennen en hiermee 

akkoord te zijn. 

Er wordt gespeeld volgens de geldende regels van de R&A “Rules of Golf”.  

De wedstrijdcommissies van alle 3 de golfverenigingen zijn verantwoordelijk voor 

de organisatie van de wedstrijden. Per wedstrijd is de wedstrijdleiding 

verantwoordelijk voor die wedstrijd 

Alleen betalende leden van bovenstaande golfverenigingen hebben recht op 

deelname. 

Minimaal moet een speler beschikken over handicap 54. 

Per wedstrijd kunnen er per vereniging 12 deelnemers worden toegelaten. 

Local rules worden geacht door de wedstrijdleiding duidelijk aan spelers van de 

bezoekende verenigingen kenbaar te zijn gemaakt.  

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie/

leiding. 

2 Inschrijven 

De inschrijving voor de onderlinge competitie geschied op de eigen golfclub. 

De wedstrijdcommissie vermeld duidelijk de datum van de wedstrijd, maar ook de 

sluiting van inschrijven. Ook het wedstrijdgeld en hoeveelheid deelnemers is 

duidelijk vermeld. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, worden de  

daarop volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst. De deelnemers zijn 

zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving. 

Afmelden na de sluitingsdatum geschied bij de organiserende golfclub. 

Weersomstandigheden vormen nooit een geldige reden voor afmelding. In deze 

situatie blijft de speler het inschrijfgeld en de eventuele verder gemaakte kosten 

schuldig. 

Er kan geen voorkeur opgegeven worden voor vroege of late starttijd. 

De startlijs/deelnemerslijst is pas bekend op de wedstrijddag. 

3 Wedstrijddag 

De speler dient zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden 

bij de wedstrijdleiding om de scorekaart te ontvangen en het betalen van het 

inschrijfgeld. 

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een eventueel foutief vermelde of 

gewijzigde handicap. Wisseling van scorekaarten is verplicht. Bij in gebreke blijven 

hiervan volgt diskwalificatie. 



Bij niet tijdig melden  kan uitsluiting volgen. Het verschuldigde inschrijfgeld blijft 

men schuldig. 

Indien een speler zonder geldige reden of bericht niet verschijnt op de 

wedstrijddag blijft deze speler het verschuldigde bedrag schuldig en kan er 

eventueel een sanctie ( uitsluiting volgende wedstrijd ?) 

De deelnemer moet starten op de juiste hole en de juiste tijd. 

Onderling wisselen van flight is zonder toestemming niet toegestaan. 

Een deelnemer dient dus op tijd gereed te staan en zonder oponthoud de bal in het 

spel brengen. 

Indien een deelnemer na zijn starttijd op de afslagplaats aanwezig is, wordt artikel 

6-3 toegepast. 

a) bij minder dan 5 minuten: verlies van de hole bij matchplay of twee slagen op 

de eerst hole bij strokeplay 

b) anders diskwalificatie 

Na de laatst  gespeelde hole dient de scorekaart gecontroleerd en ondertekend 

volgens de geldende regels binnen 15 minuten ingeleverd te worden bij de 

wedstrijdleiding. 

De prijsuitreiking geschied na 30 minuten na terugkeer en inlevering scorekaart 

laatste deelnemer. Prijzen dienen door de deelnemers persoonlijk in ontvangst 

genomen te worden 

4 Overig 

Kleding dient er verzorgt uit te zien. 

Telefoons horen op trillen te staan of er moet een dringende reden zijn en 

goedgekeurd door de wedstrijdleiding. 

Roken in de baan wordt zo veel mogelijk beperkt en peuken worden niet achter 

gelaten op de golfbaan. 

Onnodig oponthoud of traag spel kan tijdens een speelronde bestraft worden met 2 

strafslagen voor de betrokken speler en bij herhaling kan diskwalificatie volgen. 

Houd dus aansluiting met de voorgaande flight. Neem uw bal op indien u geen 

punten meer kunt scoren. Of laat een andere partij door. 


