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 Wedstrijdreglement Golfclub Heelsum 
  
Onderstaande regels zijn van toepassing op alle Wedstrijden georganiseerd door Golfclub Heelsum   
  

1. Begripsbepalingen   
In dit reglement wordt verstaan onder:   
1. Club: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,  Golfclub Heelsum   
2. Statuten: de laatst vastgestelde statuten van de Club   
3. Golfregels: de actuele Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient 
golfclub of St. Andrews (R&A) en de USGA   
4. Weco: wedstrijdcommissie ofwel ´the committee´ zoals omschreven in Golfregels 
5. Bestuur: het bestuur van de Club   
6. Website: de website van de Club (www.gcheelsum.nl). 
7. Wedstrijd(en): alle door de Club georganiseerde wedstrijden 
    

2. Weco   
1. De Weco is verantwoordelijk voor de organisatie van Wedstrijden van de Club.   
2. De Weco kan voor iedere afzonderlijke Wedstrijd een wedstrijdleiding benoemen. De 
 wedstrijdleiding heeft voor de betreffende Wedstrijd de bevoegdheid van de  
 Weco.    
3. Aan de Weco is de behandeling opgedragen van overtredingen van de Golfregels of 
 bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers tijdens Wedstrijden.    

  
3. Regels en reglementen   

1. Het Wedstrijdreglement wordt vastgesteld door het Bestuur. Het 
Wedstrijdreglement kan door de Weco voor specifieke Wedstrijden worden voorzien van 
aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dan vastgelegd in een annex van het 
wedstrijdreglement.    
2. Alle Wedstrijden worden gespeeld volgens de Golfregels en voorts volgens de 
Plaatselijke Golfregels die van kracht zijn op de Club. Per Wedstrijd kunnen Tijdelijke 
Plaatselijke Golfregels van toepassing worden verklaard, na overleg met de Regel- en 
Handicapcommissie. Deze Tijdelijke Plaatselijke Golfregels zullen voorafgaand aan de 
Wedstrijd bekend worden gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de 
hoogte te zijn van de Golfregels en de (Tijdelijke) Plaatselijke Golfregels.   
3. In geval van tegenstrijdigheid van dit Wedstrijdreglement met de Golfregels gelden 
de Golfregels. In alle gevallen waarin de Golfregels of het Wedstrijdreglement niet voorzien 
of bij twijfel over de uitleg van het Wedstrijdreglement beslist de Weco.   

  
  

4. Deelname   
1. Deelnemers aan Wedstrijden moeten voldoen aan de amateurstatus zoals 
gedefinieerd in de Golfregels, tenzij anders vermeld in het wedstrijdoverzicht op de Website. 
Met uitzondering van de clubkampioenschappen, is het de aan de Club verbonden teaching 
professionals altijd toegestaan om met een WHS handicap 0 aan Wedstrijden deel te 
nemen.    

 

http://www.gcheelsum.nl/
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2. Deelname aan Wedstrijden is voorbehouden aan volle leden van de Club en aan 
overige deelnemers die op basis van hun lidmaatschapsvorm toegang hebben tot specifieke 
Wedstrijden. Deze informatie zal als zodanig op de Website kenbaar worden gemaakt.    
3. De Weco bepaalt per Wedstrijd de voorwaarden voor deelname, waaronder 
begrepen:   

a. het minimum en maximum aantal deelnemers;   
b. de wedstrijdvorm en spelvorm;   
c. het aantal te spelen holes;   
d. de datum en aanvangstijd;   
e. de inschrijvingstermijn;   
f. het inschrijfgeld;   
g. een eventuele leeftijdsgrens;   
h. handicapeisen   

Deze informatie staat vermeld in het wedstrijdoverzicht op de Website.   
4. Deelname aan een qualifying Wedstrijd is alleen mogelijk als de speler in het bezit is 
van een WHS handicap. Als voor deelname aan een bepaalde Wedstrijd handicapeisen 
worden gesteld, dan moet aan deze eisen zijn voldaan bij het sluiten van de inschrijftermijn.   
5. Als een speler zich inschrijft voor een Wedstrijd met een handicap waarvan hij op het 
moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat deze handicap te hoog of te laag is 
voor de gestelde handicapeis, zal hij voor deze Wedstrijd worden gediskwalificeerd.   
6. Bij meerrondes/competities met partners geldt de vastgestelde teamhandicap bij 
start van de eerste wedstrijd. 
7. Bij vragen over inclusiviteit wordt verwezen naar het NGF beleid terzake. 

 
5. Inschrijven en afmelden   

1. De inschrijving geldt voor de gehele Wedstrijd, waarbij een Wedstrijd die over 
meerdere dagen en meerdere rondes wordt gespeeld wordt aangemerkt als één Wedstrijd.   
2. Inschrijving voor deelname aan een Wedstrijd vindt plaats via het wedstrijdoverzicht 
op de Website. De inschrijving voor een Wedstrijd wordt opengesteld op de eerste dag van 
de maand 1 maand van tevoren. De sluiting van de inschrijving geschiedt in het algemeen om 
12.00 uur op de vierde of vijfde dag voorafgaand aan de Wedstrijd zoals aangegeven in het 
wedstrijdoverzicht op de Website   
3. De wedstrijdleiding wordt voorafgaande aan de Wedstrijd bekend gemaakt. De 
indeling voor een Wedstrijd wordt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de Wedstrijd via mail 
en de Website bekend gemaakt. Deze indeling is bindend. Het is de wedstrijdleiding 
toegestaan om tot aanvang van de Wedstrijd wijzigingen in de indeling voor de Wedstrijd 
aan te brengen.   
4. Na de sluitingstermijn van de Wedstrijd is afmelding uitsluitend mogelijk bij de 
wedstrijdleiding tot distributie van de startlijst.  
5. Als een speler nalaat zich tijdig af te melden voor een Wedstrijd en niet verschijnt 
(‘no show’), wordt deze gediskwalificeerd (Golfregels, Regel 5.3.a) en wordt door de Weco 
hiervan verplicht melding gemaakt aan het Bestuur, tenzij sprake is van overmacht.  
6. De volgende overtredingen van de wedstrijden resulteren tot een disciplinaire 
maatregel: 

Overtredingen: 
a. Niet tijdig afzeggen 
b. Terugtrekking uit de wedstrijd zonder reden 
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Straffen: 
c. Eerste overtreding in een seizoen: waarschuwing 
d. Tweede overtreding in een seizoen: schorsing van de eerstvolgende wedstrijd 
e. Derde overtreding in een seizoen: onmiddellijke schorsing van 3 seizoenmaanden 

voor alle Wedstrijden. Tevens wordt een klacht ingediend bij het bestuur.  
f. Vierde overtreding in een seizoen: onmiddellijke schorsing van één kalenderjaar voor 

alle Wedstrijden en hernieuwde klachtindiening bij het bestuur.  
 

6. Schorsen en Afgelasten Wedstrijd   
1. Het schorsen of afgelasten van een Wedstrijd in verband met bijzondere 
(weers)omstandigheden kan alleen door de Weco worden gedaan, zowel voor als tijdens de 
Wedstrijd.   
2. Bij een afgelasting gedurende de Wedstrijd kunnen deelnemers verzoeken om een 
teruggave van het inschrijfgeld. Indien hierop positief wordt besloten geldt dit voor alle 
ingedeelde deelnemers, uitgezonderd ‘no shows’.   

  
7. Inschrijven en aanwezigheid   

1. Tenzij nadrukkelijk anders gecommuniceerd door de Weco behoort een deelnemer 
zich ten minste 30 minuten (bij een shotgun start 45 minuten) voor zijn starttijd bij de 
wedstrijdleiding te melden, het verschuldigde inschrijfgeld betaald te hebben en zijn 
scorekaart voor de Wedstrijd of wedstrijdronde in bezit te hebben. De scorekaart dient na de 
wedstrijdronde zo spoedig mogelijk te worden ingevoerd in de hiertoe beschikbaar gestelde 
golfsoftware en bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.   
2. De deelnemer moet aanwezig zijn om te starten op de door de Weco vastgestelde 
tijd conform Golfregels, Regel 5.3.a): Straf voor overtreding van deze regel is 
diskwalificatie.Als de speler binnen 5 minuten na zijn aangegeven starttijd op zijn startplaats 
aankomt is de straf voor te laat starten de algemene straf op de eerste te spelen hole.  

  
8. Communicatie en vervoermiddelen   

1. Het gebruik van mobiele telefoons als communicatiemiddel tijdens Wedstrijden door 
spelers en caddies is niet toegestaan, anders dan ten behoeve van het inroepen van de 
assistentie van de referee of in bijzondere omstandigheden, niet zijnde zakelijke of 
privégesprekken.   
2. Het gebruik van mobiele telefoons voor het verkrijgen van informatie over de te 
spelen holes op de wijze zoals omschreven in de Golfregels is toegestaan.    
3. Het gebruik van een buggy of handicart is tijdens Wedstrijden in het algemeen niet 
toegestaan. De wedstrijdleiding kan aan geautoriseerde individuele spelers met een 
gebruikerskaart voor een handicart of voor individuele spelers met een tijdelijke beperking 
toestemming verlenen voor het gebruik van een buggy of handicart.   

  
9. Veiligheid en onderbreking spel   

1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en dient adequaat te 
reageren wanneer zich onweer voordoet. De wedstrijdleiding zal daarnaast de spelers (laten) 
waarschuwen voor naderend onweer door middel van een geluidssignaal. De Weco is 
nimmer aansprakelijk voor welke (persoonlijke) schade veroorzaakt door onweer of andere 
weersomstandigheden. Het onweerprotocol staat op de Website en in de schuilhutten op de 
baan.   
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10.  Etiquette en hoffelijkheid   

1. De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de 
Golfregels onaanvaardbaar wordt geacht of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als 
hinderlijk wordt ervaren.   
2. Een overtreding van de gedragsregels & etiquette gedurende een ronde tijdens een 
Wedstrijd kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot de navolgende situaties:   

a. Gebruik van drogerende middelen;   
b. Iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan 
te beschadigen, behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel;   
c. Onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) 
stemverheffingen;   
d. Gebrek aan respect voor de Weco, vertegenwoordigers van de Club, 
medespelers of toeschouwers;    
e. Opzettelijke overtreding van de Golfregels;   
f. Het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een 
overtreding van de Golfregels;   
g. Het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het 
resultaat van de Wedstrijd, zonder de wedstrijdleiding hiervan in kennis te stellen 
of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn;   
h. Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften van de Club.   

3. Als sprake is van een ernstige overtreding van de gedragsregels of etiquette zal de 
wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens de Golfregels, regel 20, waarna tevens een 
melding wordt gemaakt aan het Bestuur.    

        
11. Wedstrijd onder bijzondere en/of afwijkende omstandigheden 

Voor het organiseren van een wedstijd onder bijzondere en/of afwijkende omstandigheden 
(zoals bijvoorbeeld zonder daglicht of een afwijkende routing) dient door de WeCo vooraf een 
risico-inventarisatie uitgevoerd te worden. 
Hierbij moet o.a. vastgesteld worden of de wedstrijd(vorm) extra risico’s opleveren, hoe die 
beheerst of voorkomen kunnen worden en welke maatregelen hiervoor genomen moeten 
worden. Daarbij moet gedacht worden aan extra hulpmiddelen, zoals buggy’s met verlichting, 
zaklampen, de procedures voor hulpdiensten, bereikbaarheid van hulpverleners, 
aanwezigheid marshals, extra leden WeCo e.d. 
 
Vooraf dient overleg met de baanmanger plaats te vinden en goedkeuring verkregen worden. 
Desgewenst vraagt de baanmanager toestemming aan het bestuur. 
 

  
12. Uitslag en prijsuitreiking    

1. Bij een gelijk eindresultaat wordt de winnaar bepaald op basis van laagste playing 
handicap. De Weco kan ervoor kiezen hiervan af te wijken, mits dit in de wedstrijdinformatie 
of een specifiek wedstrijdreglement bekend is gemaakt.   
2. Het bijwonen van de prijsuitreiking is een onderdeel van de Wedstrijd en wordt 
geacht een sportieve plicht van iedere deelnemer te zijn. Een prijswinnaar die niet aanwezig 
is bij de prijsuitreiking verliest het recht op een prijs, doch niet op de positie in het 
klassement.  
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3. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer 
plaats.    

    
13. Strafoplegging   

1. In uitzonderlijke individuele gevallen mag de Weco beslissen de straf van 
diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, als zij dat 
gerechtvaardigd vindt.    
2. De Weco zal een klacht indienen bij het Bestuur bij ernstige overtreding van dit 
wedstrijdreglement. Daarbij wordt door de Weco aangegeven welke straf zij passend acht, 
met als uitgangspunt de uitsluiting van deelname aan Wedstrijden van de Club met minimaal 
één Wedstrijd tot maximaal uitsluiting gedurende een kalenderjaar. Het Bestuur beslist 
hierover en communiceert dit met de betreffende deelnemer en de voorzitter van Weco.   

  
14. Beroep    

1. De Weco beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet en 
bij geschillen in de Wedstrijd. Dit besluit is bindend voor de Wedstrijd (Golfregels, regel 20).   
2. Voor de mogelijkheden voor het indienen van klachten tegen de handelswijze van 
leden van de Club of de mogelijkheden voor het schorsen en instellen van beroep van door 
Weco genomen besluiten of door het Bestuur opgelegde sancties wordt verwezen naar het 
Klacht-, Tucht- en Beroepsreglement van de Club.   

  
 
Algemene toelichting   
  

Slow play binnen de Wedstrijd    
  
De Weco streeft ernaar om de Wedstrijden vlot te laten verlopen. De Golfregels voorzien in 
aanwijzingen om een goede speelsnelheid aan te houden. Daarbij is het begrip ‘uit positie’   
belangrijker dan een richtsnelheid voor het spelen van een hole of een ronde. Wanneer de 
aansluiting met de partij ervoor niet kan worden gehandhaafd dient een volgende partij 
binnen de Wedstrijd terstond doorgelaten te worden. U bent ´uit positie´ wanneer:    

  
1. U op een par 3 aankomt op de afslagplaats en de groep voor u heeft de volgende 

afslagplaats al verlaten. Wanneer u ´in positie´ bent zult u op een par 3 altijd even 

moeten wachten;   

2. Als op een par 4 alle spelers in uw partij afgeslagen hebben en de green leeg is (met 

uitzondering van de eerste hole die u speelt);   

3. Als op een par 5 uw partij aankomt bij de afslagplaats en de partij voor u al op de green 

is.   

 

In al deze gevallen dient u uw speeltempo op te voeren. Kortom: in een Wedstrijd moet een 
flight zich laten inhalen wanneer er ruimte vóór deze flight is. 
Andere suggesties om het spel te bespoedigen zijn:   

  
o Speel Ready Golf en speel uw bal binnen 40 seconden;   
o Speel vaker een provisionele bal   
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o Beperk uw zoektijd tot 1 minuut  

 


