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Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind 
 
 
Het is de taak van de wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te 
stellen. De commissie is niet bevoegd daarbij een golfregel buiten werking te 
stellen. De algemene regels zijn vastgelegd in dit wedstrijdreglement. Daarnaast 
kan de wedstrijdcommissie voor elke wedstrijd een aanvullend reglement opstellen 
met uitsluitend de specifieke bepalingen voor de betreffende wedstrijd(en). Dit 
reglement bestaat uit 3 hoofdstukken.  

• Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen 
• Hoofdstuk 2 Clubkampioenschap Matchplay 
• Hoofdstuk 3 Clubkampioenschap Strokeplay 

 
 

Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen 
 
1.1 Golfregels 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door 
de Royal and Ancient Golfclub of St.Andrews en de Local Rules, zoals vastgesteld 
door de Regel- en Handicapcommissie. Local Rules en/of gedragsregels worden 
vermeld op de scorekaart van Golfpark Weilenseind en/of op het mededelingenbord 
van Golfclub Weilenseind. De deelnemers aan een wedstrijd worden geacht deze 
regels te kennen en na te leven. 
 
1.2  Etiquette; gedrag op de baan 
 
De algemene gedragsregels zijn bij deelname aan de wedstrijd van toepassing. 
Bovendien dient de deelnemer aan een wedstrijd zich te houden aan de in dit 
reglement opgenomen richtlijnen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden 
tot uitsluiting van deelname aan één of meer wedstrijden. 
 
1.3  Wedstrijdcommissie 
 
De wedstrijdcommissie is, namens Golfclub Weilenseind, verantwoordelijk voor de 
organisatie en het leiden van wedstrijden en evenementen. Aan deze commissie is 
de behandeling opgedragen van overtredingen door leden van de golfregels en/of 
dit reglement. Dit met inachtneming van het huishoudelijk reglement van Golfclub 
Weilenseind. 
 
1.4  Deelnemers 
 
Leden in het bezit van een jaarkaart die willen deelnemen aan de wedstrijden 
dienen minimaal in het bezit te zijn van HCP 54. Voor evenementen volstaat 
baanpermissie en aan de evenementen kunnen alle leden van de vereniging 
deelnemen. Het aantal deelnemers per (soort) wedstrijd wordt door de 
wedstrijdcommissie vastgesteld. 
 

1.5  Startlijst 
 
Inschrijven en afmelden voor wedstrijden is uitsluitend mogelijk via de website van 
Golfclub Weilenseind (www.gcweilenseind.nl). Deze mogelijkheid sluit 24 uur voor 
aanvang van de wedstrijd. Daarna is aan- of afmelding uitsluitend telefonisch 
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mogelijk bij de wedstrijdleiding. De telefoonnummers van de wedstrijdleiding staan 
vermeld op de site. 
De wedstrijdcommissie heeft het recht om geplande wedstrijden af te gelasten bij 
onvoldoende deelname of indien de weers- of baanomstandigheden dit 
noodzakelijk maken. 
 

1.6  Aanwezigheid 
 
Een deelnemer meldt zich tenminste een half uur voor zijn of haar starttijd bij de 
wedstrijdleiding. Na betaling van de deelnameprijs ontvangt hij/zij de scorekaart. 
De deelnemer controleert de op de scorekaart vermelde exact handicap. 
Eventuele wijzigingen van de handicap dienen door de deelnemers voor aanvang 
van de wedstrijd gemeld te worden bij de wedstrijdleiding. De deelnemer dient vijf 
minuten voor de starttijd bij de juiste afslagplaats aanwezig te zijn. 
 

1.7  Afmelden: te laat afmelden en no-show 
 
Inschrijven op een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd geeft de 
verplichting tot deelname. Indien men toch genoodzaakt is zich af te melden geldt 
hetgeen vermeld staat in artikel 1.5 van dit reglement. 

• Ingeval van no-show wordt betrokkene per mail hierover geïnformeerd. 

• Bij herhaald niet tijdig afmelden (zulks ter beoordeling door de commissie) 
en/of herhaald niet komen opdagen voor een wedstrijd, kan een speler 
worden uitgesloten voor wedstrijden die op de wedstrijdkalender vermeld 
staan. Dit voor een periode van maximaal 4 weken. Bij bijzondere 
wedstrijden, zoals het Matchplay kampioenschap, het Strokeplay 
kampioenschap en de Ouweland Cup geldt de straf uitsluiting voor de eerst 
volgende editie van die wedstrijd. 

• Uitsluiting wordt formeel per mail medegedeeld aan betrokkene. Het lid kan 
binnen een week na deze mededeling schriftelijk beroep aantekenen bij het 
bestuur van Golfclub Weilenseind. Het bestuur zal na hoor en wederhoor 
van beide partijen een besluit nemen waarvan het lid schriftelijk op de 
hoogte wordt gebracht. Totdat het lid van het besluit van het bestuur op de 
hoogte is gebracht wordt de straf niet ten uitvoer gebracht. 
 

1.8  Starttijd 
 
De speler dient te starten op het door wedstrijdleiding op de startlijst vastgestelde 
tijdstip. Indien de speler binnen vijf minuten na deze starttijd (gereed om te spelen) 
op zijn/haar startplaats aankomt is de straf voor het te laat starten: verlies van de 
eerste hole bij Matchplay of twee strafslagen op de eerste hole bij Strokeplay. 
Meer dan vijf minuten te laat betekent diskwalificatie. 
 
1.9  Onderbreken en stopzetten van het spel 
 
De wedstrijdleiding kan de wedstrijd onderbreken of stopzetten, bijvoorbeeld 
vanwege de weersomstandigheden. Dit wordt kenbaar gemaakt door middel van een 
(mist)hoorn . Eén lange toon betekent: onmiddellijk de baan verlaten en bij 2 lange 
tonen dient men eveneens de baan te verlaten, maar mag de hole worden 
uitgespeeld. Indien de wedstrijdleiding het spel heeft stopgezet moeten de spelers 
het spel onmiddellijk stoppen. Spelers mogen niet doorspelen op straffe van 

diskwalificatie. De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd definitief stop te 
zetten. Een hervatting wordt kenbaar gemaakt met telkenmale 3 korte tonen met de 
(mist)hoorn. 
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1.10  Uitsluiting van deelname 
 
De wedstrijdleiding kan een deelnemer van deelname aan een wedstrijd 
uitsluiten indien de deelnemer door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen 
handelen volgens het gestelde in dit wedstrijdreglement. 
 

1.11  Scorekaart 
 
De speler is verplicht zijn/haar scorekaart met zijn/haar mede-competitor (marker) te 
wisselen. De speler is verantwoordelijk voor het controleren, correct ondertekenen 
en inleveren van zijn/haar scorekaart. De speler levert de scorekaart uiterlijk 30 
minuten na het beëindigen van de laatste hole in bij de wedstrijdleiding. Indien de 
scorekaart niet tijdig is ingeleverd en/of niet correct is ingevuld handelt de 
wedstrijdleiding conform regel 3-3.b van de Rules of Golf. 
 
1.12  Uitslag 
 
Tenzij bij een wedstrijd anders is bepaald gelden de volgende regels: 
bij een gelijk resultaat van meerdere spelers bij een wedstrijd wint de speler met het 
beste resultaat over de laatste 9 holes (bij een wedstrijd over 18 holes dus de holes 
10 t/m 18); blijft het resultaat dan nog gelijk: dan het resultaat over de laatste 6 
holes; vervolgens over de laatste 3 holes en zo nodig de laatste hole. Is er dan nog 
geen beslissing dan beslist het lot. 
 
1.13  Prijsuitreiking 
 
De prijsuitreiking vindt als regel plaats binnen 1 uur na inlevering van de 
laatste kaart. 
Een prijs wordt uitsluitend aan een deelnemer uitgereikt indien hij of zij 
aanwezig is. Is de deelnemer niet aanwezig dan gaat de prijs naar de 
deelnemer met de daarop volgende score. Een birdie wordt alleen uitgereikt 
als iemand aanwezig is. De wedstrijdleiding kan hiervan bij bijzondere 
omstandigheden afwijken. 
 
1.14  Baanrecord 
 
Baanrecords, zowel bij de dames als bij de heren, kunnen uitsluitend gevestigd 
worden tijdens qualifying wedstrijden over 18 holes waarbij afgeslagen wordt 
vanaf de gele tees. 
 
1.15  Marshalls 
 
Spelers behoren te allen tijde de aanwijzingen van de Marshall op te volgen. 
 
1.16  Afstandsmeters 
 
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 clubkeuze) overtreedt hij of zij Regel 4-3.a van de 
Rules of Golf. 
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 strafslagen. Bij volgende overtreding -> diskwalificatie. 
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1.17  Handicarts 
 
Uitsluitend indien men in het bezit is van een pasje van de Stichting Handicart 
kunnen deelnemers aan een wedstrijd of een clubkampioenschap gebruik maken 
van een handicart. Bij bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdleiding 
hiervan afwijken. 
 
1.18  Overige bepalingen 
 
In gevallen waarin de Golfregels en/of dit wedstrijdreglement niet voorzien beslist de 
wedstrijdcommissie. Met betrekking tot een bepaalde wedstrijd ligt de beslissing bij 
de wedstrijdleiding van die wedstrijd. 
 
 

Hoofdstuk 2 Clubkampioenschap Matchplay 
 

Op het clubkampioenschap Matchplay zijn van toepassing het “Wedstrijdreglement 
Algemeen” alsmede onderstaande voorwaarden; ingeval van strijdigheid gelden de 
bepalingen uit dit aanvullende reglement. 
 
2.1  Deelname: 
 
Aan het Matchplaykampioenschap van Golfclub Weilenseind kunnen leden in 
het bezit van een jaarkaart deelnemen mits zij beschikken over een HCP van 
tenminste 54. 
 
2.2  Wedstrijdvorm: 
 
Er wordt gespeeld volgens de spelvorm matchplay zonder handicapverrekening 
over 18 holes. Een partij wordt gespeeld als single tussen 2 spelers. Een match is 
gewonnen wanneer één speler meer holes voor staat dan er nog te spelen zijn. 
Indien de stand na 18 holes gelijk is (all square), dient een play-off gespeeld te 
worden volgens het sudden-death systeem. Degene die als eerste een hole wint, is 
winnaar van de partij. Matchplay spelers maken zich in de baan kenbaar middels het 
zichtbaar bevestigen van een banier aan de tas. 
De partij dient gespeeld te worden zonder andere spelers in dezelfde flight. 
 
2.3  Poule-indeling: 
 
De deelnemers worden ingedeeld in poules van maximaal 6 spelers. De indeling 
geschiedt op basis van handicap; in iedere poule worden zowel een aantal lagere 
handicappers als een aantal hogere handicappers ingedeeld. Gestreefd wordt naar een 
poule-indeling waarbij in alle poules de gemiddelde handicap ongeveer gelijk is. 
 
2.4  Wedstrijdperiode poulewedstrijden: 
 
De poulewedstrijden worden gespeeld in de periode april tot en met juni. 
Gedurende deze periode wordt de tussenstand per poule iedere maand op de club 
website bijgewerkt. 
Eind juni zijn de spelers bekend die doorgaan naar de volgende ronde. 
 
2.5  Algemene planning & disciplines: 
 
Deelnemers die zich hebben ingeschreven kunnen zich tot uiterlijk 2 dagen voor 
aanvang van de poulewedstrijden afmelden (behoudens overmacht). Een speler die 
aantoonbaar debet is aan het niet spelen van de wedstrijd, verliest de partij. 
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2.6  Te laat afmelden en no-show: 
 
Zie par: 1.7 “wedstrijdreglement algemeen”. 
 
2.7  Planning speeldata-/tijden wedstrijden: 
 
De deelnemers dienen t/m de kwartfinales in augustus onderling hun wedstrijden 
te regelen. 
 
2.8  Score: 
 
Binnen iedere poule spelen alle pouledeelnemers één wedstrijd tegen elkaar. Een 
gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Een verloren wedstrijd 0 punten. Een 
wedstrijd dient altijd een winnaar te hebben; bij een gelijke stand na 18 holes wordt 
gewoon doorgespeeld (sudden death). 
Uit iedere poule gaat een gelijk aantal spelers door naar de volgende ronde, 
eventueel aangevuld met de spelers met de meeste punten tot een totaal aantal van 
16 voor zowel dames als heren. Bij een gelijk aantal punten geeft, afhankelijk van 
de situatie, ófwel het aantal gespeelde holes de doorslag, dan wel kan de 
wedstrijdleiding de betreffende spelers vragen een play-off te spelen (deze 
aantallen zijn indicatief en kunnen aangepast worden zodra het definitieve aantal 
inschrijvingen bekend is). 
 
2.9  Na de poule fase: 
 
Vanaf de achtste finale geschiedt de indeling volgens het NGF Matchplay schema 
voor 16 spelers, waarbij de HCP bepalend is voor de plaatsing. Voor plaatsing van 
spelers met dezelfde HCP wordt gekeken naar het aantal gespeelde holes in de 
voorronde. Deze spelers ontvangen een mail waarin het speelschema voor de 
volgende ronde is beschreven. Bij deze ronde wordt het watervalsysteem 
gehanteerd: bij winst door naar de volgende ronde en bij verlies einde van het 
toernooi. Mocht een gekwalificeerde speler niet kunne spelen op de finaledag, dan 
valt de eerstvolgende speler op de lijst in. 
 
2.10  Planning & disciplines afvalsysteem: 
 
De geplaatste spelers zijn vrij om te bepalen op welke datum en tijd zij de wedstrijd 
spelen, zolang de partij maar gespeeld is uiterlijk op bij punt 2.13 genoemde 
einddatum van de betreffende ronde. Deelnemers worden geacht met deze einddata 
rekening te houden bij de planning van andere activiteiten, zoals vakanties e.d. 
Indien dan nog geen overeenstemming wordt bereikt, stelt de commissie een 
speeldatum vast waaraan beide spelers zich moeten houden. Een speler die 
aantoonbaar debet is aan het niet spelen van de wedstrijd, verliest de partij. 
 
2.11  Afvalsysteem: 
 
1e ronde geen maximum te spelen in april - mei – juni 
achtste finale 16 deelnemers: te spelen in juli 
kwart finales 8 deelnemers: te spelen in augustus 
halve finale: 4 deelnemers: zaterdag in september (zie wedstrijdkalender) 

finale: 4 deelnemers: zaterdag in september (zie wedstrijdkalender)  
 
2.12  Wedstrijdorganisatie: 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de wedstrijdcommissie besluiten de 
poules in te delen in 2 categorieën op basis van handicap en/of besluiten de 
poulefase aan te passen. 
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2.13 Prijzen en prijsuitreiking: 
 

• Er worden in alle dat jaar spelende categorieën voor zowel dames als 

heren tenminste een 1e, 2e , 3e en een 4e prijs uitgereikt. 
• De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van de wedstrijden op de 

finaledag. 
 

2.13 Overige bepalingen 
 
In gevallen waarin dit reglement en/of het wedstrijdreglement algemeen en/of 
de NGF regels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 
 

 

Hoofdstuk 3 Clubkampioenschap Strokeplay 
 

Op het clubkampioenschap Strokeplay zijn van toepassing het “Wedstrijdreglement 
Algemeen” alsmede onderstaande voorwaarden; ingeval van strijdigheid gelden de 
bepalingen uit dit aanvullende reglement. 
 
3.1  Deelnemers: 
 
Aan het Strokeplay kampioenschap van Golfclub Weilenseind kunnen leden in het 
bezit van een jaarkaart deelnemen mits zij beschikken over een HCP van tenminste 
54. 
 
3.2  Wedstrijdvorm: 
 
De strokeplay wedstrijden worden gespeeld zonder handicapverrekening. Op de 1e 
dag spelen de deelnemers 3 ronden van 9 holes; op de 2e dag één ronde van 18 
holes. De deelnemers aan de eindronde op de 2e dag worden ná de op de 1e dag 
gespeelde wedstrijden door de wedstrijdleiding bekend gemaakt. De kampioenen 
van het vorig jaar plaatsen zich automatisch voor de eindronde, mits zij deel hebben 
genomen aan de voorronde op de 1e dag. Winnaar is de speler met het minste 
aantal slagen over de gehele wedstrijd van 45 holes. Indien er sprake is van een 
gelijk eindresultaat wordt een sudden-death play-off gespeeld op door de 
wedstrijdleiding aan te wijzen hole(s). 
 
3.3  Aantal deelnemers: 
 
Er wordt gespeeld voor het kampioenschap bij de dames en bij de heren op basis 
van open inschrijving. Bij te grote belangstelling kan de wedstrijdleiding het aantal 
deelnemers beperken; hierbij geldt “wie het laatst inschrijft valt af”. De 
betreffende spelers worden hiervan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
wedstrijden door de wedstrijdleiding per mail op de hoogte gebracht. 
 
3.4  Flightindeling: 
 

• De flightindeling en daarmede de starttijden voor de eerste drie ronden 
worden bepaald op basis van de clubhandicap van de spelers. De eerste 
drie ronden worden, zoveel als mogelijk, gespeeld in 3-balls. 

 
• De flightindeling en startlijst voor de eindronde op de 2e dag wordt bepaald 

aan de hand van de tussenstand na de 3 ronden op de 1e dag. Op de 2e dag 
speelt men “in omgekeerde volgorde”; d.w.z. de laagst geklasseerde spelers 
(de spelers met de meeste slagen) starten het eerst en de hoogst 
geklasseerde spelers starten als laatste. Ook hier wordt zo veel als mogelijk 
gespeeld in 3-balls.  
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3.5 De Startlijst: 
 

• De startlijst voor de eerste 3 ronden wordt gepubliceerd op de site en 
opgehangen in het clubhuis. 

• De startlijst voor de eindronde op de 2e dag wordt door de 
wedstrijdleiding bekend gemaakt direct na beëindiging van de 
voorronden op de 1e dag. 

 
3.6  Prijzen en prijsuitreiking: 
 

• Er worden in beide categorieën tenminste een 1e, 2e  en een 3e prijs uitgereikt. 
• De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van de wedstrijden op de 2e dag. 

 
3.7  Algemene planning & disciplines:  

• De speeldata worden vermeld in de wedstrijdkalender. 
• Aan- en afmelden voor het kampioenschap kan tot 24 uur voor aanvang 

van de wedstrijden via de website. Daarna kan dit uitsluitend, onder opgaaf 
van redenen, telefonisch bij de wedstrijdleiding. De telefoonnummers van 
de wedstrijdleiding staan vermeld op de site. 

 
3.8  Te laat afmelden en no-show: 
 
Zie par: 1.7 “wedstrijdreglement algemeen”. 
 
3.9  Overige bepalingen: 
 
In gevallen waarin dit reglement en/of het wedstrijdreglement algemeen en/of 
de NGF regels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 

 

 

De wedstrijdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


