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1. Definities  
In dit reglement worden verstaan onder:  
 

Algemeen Wedstrijdreglement Het huidige reglement 

Deelnemer Iedere persoon die voor een wedstrijd heeft ingeschreven 

Golfpark De Loonsche Duynen 
(DLD) 

De door Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE) 
geëxploiteerde golfbaan 

HGE Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij die Golfpark De Loonsche 
Duynen exploiteert 

Loonsche App De app van Golfpark/Golfclub De Loonsche Duynen 

Proware Het door de vereniging gebruikte softwarepakket voor de organisatie van 
wedstrijden 
https://loonscheduynen.prowaregolf.nl/authenticate/login 

Receptie De receptie in het clubhuis van DLD. 

Regels De Golfregels zoals vastgesteld door Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews (R&A) 

(Tijdelijke) Plaatselijke Regels De door de Handicap en Regelcommissie (H&R) en/of HGE 
uitgevaardigde (tijdelijke) Plaatselijke Regels. Deze zijn beschreven op de 
scorekaart en op de website. Tijdelijke plaatselijke regels worden 
vermeld op het informatiebord bij de receptie, hole 1/10 en/of 
meegedeeld bij de start van een wedstrijd 

Starttijd Het tijdstip waarop een deelnemer dient te starten volgens de 
gepubliceerde startlijst 

Steward Een door Golfpark De Loonsche Duynen/HGE aangewezen persoon, met 
onder andere de taak toezicht te houden op de (vlotte doorstroom op 
de) golfbaan en op het naleven van gedrags-, baan- en spelregels 

Vastgestelde ronde De door de wedstrijdcommissie voor een wedstrijd vastgestelde lus(sen). 

Vereniging Golfclub De Loonsche Duynen 

Website (Het besloten gedeelte van) de website van de vereniging.  
https://golfparkdeloonscheduynen.nl/nl/golfclub 

Wedstrijd Een door of namens een wedstrijdcommissie op de wedstrijdkalender 
geplaatste (al dan niet over meerdere dagen te spelen) wedstrijd ten 
behoeve van leden van de vereniging en, indien van toepassing, 
gastspelers 

Wedstrijdcommissie De commissie zoals bedoeld in de regels, daaronder begrepen alle 
zelfstandig wedstrijden organiserende commissies: de 
Wedstrijdcommissie (WECO), de Damescommissie, de Old Granddad 
commissie, de Inloopavond commissie, de Heerencommissie, en de 
Jeugdcommissie 

Wedstrijdkalender De door de wedstrijdcommissie in overleg met het bestuur van de 
vereniging en HGE vastgestelde kalender met de officiële, voor enig jaar 
door de vereniging te organiseren wedstrijden 

Wedstrijdleiding De door of namens de wedstrijdcommissie aangewezen persoon of 
personen belast met het leiden van een wedstrijd 
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2. Algemeen  
Op de door de vereniging georganiseerde wedstrijden zijn in het algemeen de ‘Rules of Golf’ (de 
regels), gepubliceerd door de R&A, de (Tijdelijke) Plaatselijke Regels en het Algemeen 
Wedstrijdreglement van toepassing.  De wedstrijdcommissie, eventueel samen met andere 
commissies, kan ook wedstrijden en activiteiten organiseren met afwijkende regels, welke 
afwijkende regels per wedstrijd/activiteit kunnen worden vastgesteld en gecommuniceerd. 
 
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van een wedstrijd. Zij is 
bevoegd om op te treden bij het overtreden van de golfregels, het Algemeen Wedstrijdreglement en 
andere voor de betreffende wedstrijd relevante reglementen. De wedstrijdleiding beslist in alle 
gevallen waarin de reglementen niet voorzien. Bij geschillen zijn de besluiten van de wedstrijdleiding 
onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep. Elke deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht dit 
reglement te kennen. 
 
De wedstrijdcommissie is in overleg met het bestuur en HGE verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de wedstrijdkalender. Voorts is de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor de organisatie van 
haar wedstrijden. 
 
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, waar nodig in overleg met HGE en het bestuur, 
wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. Het algemeen wedstrijdreglement wordt 
gepubliceerd op de website van de vereniging (https://golfparkdeloonscheduynen.nl/nl/golfclub).  
 
HGE kan beslissen over: 

 Het sluiten van de baan 

 Het al dan niet qualifying zijn van de baan 

 Het al dan niet toestaan van handicarts en / of buggy’s en/of trolley’s 
 
3. Inschrijving voor en deelname aan wedstrijden; afmelden; no show  
 
3.1 Algemeen  
Inschrijving voor wedstrijden kan plaatsvinden via Proware en via de Loonsche App vanaf 4 weken 
vóór de geplande wedstrijddatum.  Wie zich inschrijft voor een wedstrijd, verplicht zich tot 
deelname.  De inschrijving voor wedstrijden sluit zoals is aangegeven voor de betreffende wedstrijd 
in Proware/Loonsche App. De startlijst wordt uiterlijk 1  dag voorafgaande aan de wedstrijd via 
Proware en de Loonsche App gepubliceerd.  
 
Een wedstrijd kan worden afgelast indien de wedstrijdcommissie het aantal deelnemers 
onvoldoende vindt. De deelnemers worden hiervan via de mail op de hoogte gesteld. 
Als het maximum aantal deelnemers, zoals bij de inschrijvingsinformatie vermeld, is bereikt, wordt 
men automatisch geplaatst op de reservelijst. Eventuele plaatsing van als reserve aangemerkte 
deelnemers zal, ingeval van vrijkomende plaatsen, geschieden in volgorde van het moment van 
inschrijving.  
 
Voor wedstrijden dient inschrijfgeld te worden betaald zoals vermeld in de wedstrijddetails in 
Proware en de Loonsche App.  Voor Clubkampioenschappen wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Voor 
sommige wedstrijden wordt voor extra’s (horeca / goede doel) een hogere bijdrage gevraagd. 
 
In verband met de nog doorlopende Efteling lidmaatschappen tot medio 2021, dient een deelnemer 
bij onvoldoende speelrecht het benodigde aanvullende speelrecht te voldoen bij de receptie en 
daarvan het bewijs bij melding voor de wedstrijd te overleggen.   
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Deelnemers met een dalurenabonnement dienen een aanvullend speelrecht bij de receptie te 
kopen als niet alle startijden van de betreffende wedstrijd in de daluren plaatsvinden.  Het 
betalingsbewijs dient aan de wedstrijdleiding te worden getoond. 
 
Deelname aan wedstrijden staat open voor leden met een WHS-handicap van 54 of lager. Jeugdleden 
tot 18 jaar kunnen deelnemen aan jeugdwedstrijden en kunnen ook deelnemen aan alle 
clubkampioenschappen. De wedstrijdleiding kan beslissen de deelname aan wedstrijden te binden 
aan een minimum/maximum handicap en/of leeftijd en/of geslacht. In Proware en de Loonsche App 
wordt aangegeven of een wedstrijd qualifying is en welke beperkingen gelden.  Bij individuele 
stableford / strokeplay wedstrijden wordt in principe een 100% handicapverrekening. De 
wedstrijdleiding kan in uitzonderlijke situaties de (course / playing) handicap voor een bepaalde 
wedstrijd aanpassen voor een deelnemer.   
 
3.2 Afmelden  
Afmeldingen vóór de sluitingsdatum van inschrijving vinden plaats via Proware of in de Loonsche 
App.  
 
Ná de sluitingsdatum kunnen afmeldingen uitsluitend telefonisch geschieden bij de wedstrijdleiding 
van de betreffende wedstrijd. Deze afmeldingen worden alleen geaccepteerd als men om zeer 
dringende redenen (ter beoordeling van de wedstrijdleiding) verhinderd is. Eenieder die zich 
inschrijft voor een wedstrijd en zich niet om een geldige reden (ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding) heeft afgemeld, is verplicht aan de wedstrijd deel te nemen. Het is de 
verantwoordelijkheid van elke deelnemer zich op de hoogte te stellen van de indeling in een 
wedstrijd en de starttijd.  
 
Regen of slecht weer is geen reden om de wedstrijd af te bellen of niet te komen opdagen!  
 
3.3. No Show  
 
Als No Show wordt aangemerkt:  

 Het zonder bericht en zonder geldige reden te laat of in het geheel niet verschijnen in een 
wedstrijd waarvoor een deelnemer zich heeft ingeschreven en waarvoor hij is ingedeeld, 
ongeacht of deze wedstrijd qualifying is;  

 Het zich niet op de juiste wijze, of zonder geldige reden, afmelden voor deelname aan een 
wedstrijd waarvoor de betrokkene al is ingedeeld. Slecht weer wordt in deze niet gezien als 
een geldige reden. 
 

Indien de deelnemer zelf geen contact heeft opgenomen om de No Show toe te lichten, zal na een 
No Show de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd of de voorzitter van de betreffende 
wedstrijdcommissie zo spoedig mogelijk, maar bij voorkeur op de dag van de wedstrijd zelf, contact 
opnemen met betrokkene(n). Indien, na contact met de betrokkene(n), daadwerkelijk sprake is van 
een verwijtbare No Show (zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding en/of voorzitter van de 
wedstrijdcommissie), kan de voorzitter van de wedstrijdcommissie het bestuur voorstellen een 
sanctie (waaronder uitsluiting van een of meerdere wedstrijden) op te leggen. Het bestuur beslist 
over een op te leggen sanctie, na het betrokken lid te hebben gehoord, conform Artikel 8 van het 
Huishoudelijk Reglement en Artikel 3.3 van de Statuten van de vereniging.    
 
No shows kunnen door Golfpark De Loonsche Duynen worden beschouwd als een ‘gespeelde ronde’ 
en bij speelrechten met beperkt aantal rondes afgeboekt als ‘gespeelde ronde’.   No shows bij golfers 
met een onbeperkt speelrecht kunnen voor EUR 10 per ronde van 9 holes in rekening worden 
gebracht. 
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3.4 Qualifying wedstrijden  
Deelname aan qualifying wedstrijden staat uitsluitend open voor leden van de Vereniging, tenzij bij 
de inschrijving anders aangegeven.  
 
3.5 Meerronden wedstrijden  
Als een wedstrijd gespeeld wordt over meerdere rondes binnen een weekend of aaneengesloten 
dagen kan de handicap van een deelnemer tijdens de wedstrijd wijzigen. Tenzij de 
wedstrijdcommissie dit anders bepaalt speelt een deelnemer alle rondes van de  meerronde 
wedstrijd met de handicap die hij of zij bij sluiting van inschrijving had.  Indien het een qualifying 
wedstrijd betreft, dan wordt voor de berekening van de handicap de score van iedere ronde apart 
geregistreerd, waarbij indien noodzakelijk het aantal handicapslagen wordt gecorrigeerd. De uitslag 
van de wedstrijd wordt echter niet veranderd.   
 
Bij meerrondewedstrijden die in verschillende handicap-categorieën zijn ingedeeld, bepaalt de 
handicap van de deelnemer bij de eerste wedstrijd waaraan de deelnemer deelneemt de categorie 
waarin deze deelnemer speelt voor alle wedstrijden van deze meerronde. 
 
4. Meldings- en starttijden  
Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten (bij een shotgun bij voorkeur uiterlijk 45 minuten) vóór 
hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, hun 
scorekaart in ontvangst te nemen en deze te controleren op juiste vermelding van de handicap. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan een andere (kortere) meldingstijd worden vastgesteld.   
 
Een deelnemer moet 5 minuten voor zijn/haar starttijd op de voor hem/haar geldende eerste tee 
aanwezig zijn. Voor de regels en strafmaatregelen betreffende starttijd en te laat of te vroeg starten, 
wordt verwezen naar Regel 5-3a van de Regels.  
Bij een te late melding bij de wedstrijdleiding of het te laat verschijnen voor de starttijd kan de 
deelnemer worden gediskwalificeerd, onverminderd de verplichting om het verschuldigde 
inschrijfgeld te voldoen.  
 
5. Invullen scorekaart en invoer scores in Loonsche App 
Deelnemer en marker dienen hun scorekaarten voor aanvang van de wedstrijd uit te wisselen (tenzij 
anders bepaald door de wedstrijdleiding). Elke deelnemer dient binnen 15 minuten na beëindiging 
van de ronde de scorekaart in te voeren in de Loonsche App en de scorekaart voorzien van 
handtekeningen bij de wedstrijdleiding in te leveren, tenzij door de wedstrijdleiding anders is 
aangegeven.  Bij het te laat of niet inleveren van de scorekaart kan de deelnemer worden uitgesloten 
van de uitslag.   De ingevulde scorekaart is beslissend voor het resultaat in de wedstrijd.  Nadat de 
scorekaart is ingeleverd bij de wedstrijdleiding (op een daartoe aangegeven plaats of overhandigd) 
kan de scorekaart niet meer worden gewijzigd door de deelnemer en marker.  De wedstrijdleiding 
kan de scorekaart daarna nog wijzigen als deze onjuist blijkt te zijn ingevuld, eventueel na overleg 
met deelnemer  en marker.   
 
Bij invoeren van de scores in de Loonsche App eerst controleren of de par van hole 3 in de Loonsche 
App op 5 staat.  Zo niet (en als deze op 4 staat) dan starten met de score van hole 10 in te voeren in 
de Loonsche App bij hole 1.   

 
6. Langzaam spel (Slow Play) 
De deelnemer is verantwoordelijk voor het speeltempo in de baan.  De deelnemer dient 
aanwijzingen van de wedstrijdleiding en steward betreffende speeltempo op te volgen.  Tijdens 
wedstrijden (met uitzondering van matchplay betreffende voor de beurt spelen) wordt ‘Ready Golf’ 
gehanteerd om te zorgen voor een vlotte doorstroming in de baan.  
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Hoe slow play te voorkomen: handel volgens de regels van ready golf: 

 

1. Kijk mee met ballen van mededeelnemers, dit voorkomt “te lang” zoeken. 
2. Houd een goed looptempo aan. Laat geen hole voor u openvallen.  
3. Sla tijdig een provisionele bal. 
4. Zoek niet te lang (volgens de regels maximaal 3 minuten), zeker in uitzichtloze situaties (lange 

en/of dikke rough). 
5. Maak u zo snel mogelijk klaar om te slaan. 
6. Neem uw bal op indien u geen score meer kunt behalen. 
7. Blijf aansluiten, blijf niet vlak voor de flight achter u, maar vlak achter de flight voor u. 
8. Als u naar de green loopt om te gaan putten, probeer dan onderweg vast te kijken hoe de 

ligging van de bal is (de green lezen). 
9. Plaats uw draagtas, trolley, of buggy steeds aan de zijkant voorbij de vlag, zodat u deze op 

weg naar de volgende afslagplaats meteen kunt meenemen.  
10. Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld. 
11. Vul scorekaart in op de afslagplaats van de volgende hole.  

Verplichtingen voor deelnemers om een flight door te laten:  

- zodra de flight naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze moeilijk te vinden is (de 3 
minutenregel slaat op het zoeken en niet op het doorlaten).  

- zodra de flight een afstand van een volle hole of meer op de flight ervoor heeft verloren. 
- zodra de flight langzamer blijkt te spelen dan de achteropkomende partij. 

Indien doorgelaten wordt, is de doorgelaten flight verplicht om dit te accepteren. De flight die 
doorlaat mag pas doorspelen als de doorgelaten flight buiten bereik is. 

Indien deelnemers zich hier niet aan houden kunnen sancties door de wedstrijdleiding worden 
genomen. Mededeelnemers (medecompetitors bij strokeplay of tegenstander bij matchplay) moeten 
hun flightgenoten op slow play aanspreken om sancties te voorkomen. De volgende sancties kunnen 
worden opgelegd. 

1. Waarschuwing plus vermelding van de tijd die ervoor staat om slag te doen, zodra men bij de 
bal is. 

2. Bij herhaling of geen verbetering: 
a. Bij strokeplay wedstrijden 2 strafslagen. 
b. Bij stableford wedstrijden 2 punten aftrek. 
c. Bij matchplay wedstrijden verlies van de hole. 

3. Blijft ondanks bovenstaande sancties de deelnemer nog te langzaam, dan volgt diskwalificatie  
en moet de deelnemer de wedstrijd staken en de baan verlaten. 

4. Bij herhaaldelijk blijk van slow play bij meerdere wedstrijden zal dit door de 
wedstrijdcommissie schriftelijk worden vastgelegd en aan het bestuur worden voorgelegd 
voor te nemen sancties. 

 
7. Ballen  
Het spelen van wedstrijden met driving-range-ballen is niet toegestaan. Overtreding leidt tot 
diskwalificatie van de betreffende deelnemer in de wedstrijd waarin de overtreding is geconstateerd. 
Bij herhaalde overtreding van deze bepaling kan de voorzitter van de wedstrijdcommissie het bestuur 
voorstellen een sanctie (waaronder uitsluiting van een of meerdere wedstrijden) op te leggen.  Het 
bestuur beslist over een op te leggen sanctie, na het betrokken lid te hebben gehoord, conform 
Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en Artikel 3.3 van de Statuten van de vereniging.  
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8. Handicarts  
Bij wedstrijden waar dit is toegestaan mag men alleen Handicarts of daaraan gelijkgestelde 
voertuigen gebruiken als de gebruiker op de datum van de wedstrijd in het bezit is van een geldige, 
door de stichting Handicart uitgegeven tijdelijke of permanente gebruikerskaart.   
Meerijden zonder geldig Handicartbewijs is niet toegestaan, ook mag er geen tas van een 
flightgenoot geplaatst worden op de Handicart indien deze geen geldig Handicartbewijs heeft. 
 
9. Mobiele telefonie  
Tijdens wedstrijden is mobiel bellen of mobiel berichten verzenden in de baan niet toegestaan, tenzij 
in het geval van een noodsituatie. Het toestel dient op stil te staan tijdens wedstrijden. Het 
raadplegen van de Rules of Golf app is wel toegestaan. Het gebruik van (elektronische) apparatuur 
om afstanden op de baan te bepalen, is toegestaan binnen de daarvoor door de NGF uitgevaardigde 
bepalingen.   
Het niet nakomen van deze bepaling kan leiden tot diskwalificatie van de betreffende deelnemer. 
Herhaalde overtreding van deze bepaling kan leiden tot een voorstel tot sanctie van de betrokken 
deelnemer, conform Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en Artikel 3.3 van de Statuten van de 
vereniging.  
 
10. Het afgelasten en onderbreken van een wedstrijd  
Voorafgaande aan de wedstrijd kan de wedstrijdleiding de wedstrijd afgelasten i.v.m. bijzondere 
(weers-)omstandigheden. De deelnemers zullen daarvan via e-mail of telefonisch op de hoogte 
worden gesteld.   
 
Als de wedstrijdleiding of de steward dit, onder meer als gevolg van weersomstandigheden, 
wenselijk of noodzakelijk acht, wordt de wedstrijd onderbroken of afgelast. Dit zal worden kenbaar 
gemaakt door een geluidssignaal of mededeling van steward of wedstrijdleider: 
 

Eén lang signaal – direct stoppen:             
Er is acuut gevaar wegens onweer. 
Iedereen moet de baan zo snel mogelijk een veilige plek of schuilplaats zoeken. Er 
mag niet meer geslagen worden. Zie verder details in 10.2. 
 

Twee korte signalen - hervatten:     
Het onweergevaar is voorbij, het spel kan worden hervat. 
 

Drie korte signalen – wedstrijd beëindigd: 
De wedstrijd wordt beëindigd. Zodra het veilig is dienen deelnemers met hun 
uitrusting terug te gaan naar het clubhuis. 

 
10.1 Wat te doen bij (hevige) regenval                
Volgens de Regels mag u bij slechte weersomstandigheden de wedstrijd alleen onderbreken als de 
wedstrijdleiding het spel heeft stopgezet. Water op de greens bijvoorbeeld kan worden ontweken 
door te cirkelen.  Ben dus sportief ten opzichte van uw mededeelnemers en speel bij regen gewoon 
door.  De deelnemers dienen te wachten op de beslissing van de wedstrijdleiding of de wedstrijd 
tijdelijk wordt gestopt of wordt afgelast.  Sancties kunnen worden opgelegd aan deelnemers die de 
wedstrijd onterecht verlaten. 
 
10.2 Wat te doen bij onweer en bliksem 
De deelnemer zelf is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, dus ook bij onweer.  
Iedere deelnemer is gerechtigd de wedstrijd tijdelijk te staken indien er aanwijzingen zijn voor 
blikseminslag.  
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Iedere deelnemer is verplicht de wedstrijd tijdelijk te staken indien dit door de wedstrijdleiding 
wordt besloten. Indien de deelnemer de bal opneemt moet de ligplaats van de bal gemarkeerd zijn, 
zodat men na het oponthoud vanaf de plek waar de bal lag weer verder kan spelen (de deelnemer 
mag om veiligheidsredenen de bal laten liggen waar hij ligt). 
 
De wedstrijdleiding zal aangeven of de wedstrijd gestaakt wordt. De hervatting van de wedstrijd zal 
eveneens worden aangegeven door de wedstrijdleiding. 
 
In geval van dreigend onweer dienen golfers meteen naar een veilige plaats te gaan. De vuistregel is: 
zoek een veilige plek als de tijd tussen de bliksem (lichtflits) en donder minder dan 10 seconden 
bedraagt.  Veilige onderkomens zijn het clubhuis, de drivingrange of een schuilhut met 
bliksemafleider. De plaats van de schuilhutten is aangegeven op de scorekaart.   
 
Laat uw bal liggen en zorg ervoor dat uw clubs en trolley minstens 50 meter ver weg staan. Laat ook 
uw paraplu achter. Golfclubs en paraplu’s werken vaak als een bliksemgeleider. 
 
Is er geen tijd om een schuilplaats te bereiken (tussen flits en donder 4 seconden of minder), dan is 
een laag gebied of een zandgebied relatief veilig. Ga gehurkt in een open gebied zitten met de 
voeten dichtbij elkaar.  Bunkers zijn relatief veilig als ze niet blank staan. Vermijd toppen van heuvels. 
 
Ga nooit plat op de grond liggen en nooit onder een alleenstaande boom schuilen. Blijf ook uit de 
buurt van hekken. 
 
Ook al is een Handicart (buggy) niet verbonden met de aarde, een open kar is toch geen veilige 
schuilplaats. 
 
11. Gedrag in de baan en rondom de wedstrijd, baanpersoneel en oefenen 
 
Aanwijzingen van wedstrijdleiding en/of de dienstdoende steward(s) dienen opgevolgd te worden. 
De stewards zullen onsportief, onbehoorlijk of gevaarlijk gedrag alsmede langzaam spel, melden aan 
de wedstrijdleiding. Eventuele sancties betreffende de wedstrijd (overeenkomstig de Regels) worden 
uitsluitend door de wedstrijdleiding opgelegd.  
 
Hinderlijk of onsportief gedrag tijdens of na afloop van de wedstrijd of in strijd met de gangbare 
regels van het Golfspel (zoals bewuste overtreding van de Golf Regels (vals spel), onreglementaire 
onderbreking en/of voortijdige onderbreking en/of beëindiging van de wedstrijd en/of slow play) of 
onheuse bejegening richting wedstrijdleiding, stewards, HGE personeel en mededeelnemers zal door 
de wedstrijdleiding schriftelijk worden vastgelegd en aan het bestuur worden voorgelegd voor te 
nemen sancties, conform Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en Artikel 3.3 van de Statuten 
van de vereniging.  
 
Bij het herhaaldelijk foutief of niet invoeren van de scores in de Loonsche App, kan de 
wedstrijdcommissie het bestuur vragen de deelnemer een passende sanctie op te leggen.  
 
Bij werkzaamheden in de baan: wacht op een duidelijk teken van het baanpersoneel alvorens een bal 
te slaan. 
 
Op de dag van de wedstrijd, behalve voor een matchplay wedstrijd, mag een deelnemer niet oefenen 
op de baan voorafgaand en tijdens de betreffende wedstrijd.  De deelnemer mag wel putten en 
chippen oefenen op of dichtbij zijn eerste afslagplaats of op ieder oefenterrein. 
Na de wedstrijd mag wel worden geoefend op de baan. 
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12. Gelijk resultaat  
Tenzij de wedstrijdcommissie bij het uitschrijven van de wedstrijd anders bepaalt, wordt bij gelijk 
resultaat de winnaar als volgt bepaald:  
 
12.1 bij (Senioren) Strokeplay en Matchplay Clubkampioenschappen  
Bij een gelijk aantal slagen (strokeplay) of een A/S-stand na 18 holes (matchplay) wordt er een 
sudden-death play-off gespeeld  op nader te bepalen holes. De play-off wordt direct na de 
vastgestelde ronde gespeeld.  
 
12.2 bij andere Stableford of strokeplay wedstrijden  
De deelnemer met de beste stableford, netto of bruto score (afhankelijk van het type wedstrijd) op 
de laatste 9 holes (holes 10-18) van de officieel voor de wedstrijd vastgestelde ronde wint. Als dit 
gelijk is, wint de deelnemer met de beste score op de laatste 6, 3 respectievelijk de laatste hole.  
 
Als na het toepassen van bovengenoemde methoden geen winnaar kan worden bepaald, dan beslist 
het lot.  
 
Onder de laatste 9 holes wordt hole 10 tot en met 18 verstaan, ongeacht op welke hole de 
deelnemer is gestart (bijvoorbeeld bij start op 2 holes of bij shot gun). Indien in een wedstrijd alle 
deelnemers starten vanaf hole 10, wordt onder de laatste 9 holes hole 1 tot en met 9 verstaan. 
 
13. Vaststelling van de uitslag en prijsuitreiking  
De vaststelling van de uitslag en de prijsuitreiking vinden in de regel plaats binnen een half uur na 
binnenkomst van de laatste deelnemer c.q. laatste flight.  
Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op de prijs, tenzij deze 
zich bij de wedstrijdleiding en met goede redenen (uitsluitend ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding) heeft afgemeld.  
Als de prijswinnaar zich niet op correcte wijze heeft afgemeld zal de betreffende prijs worden 
uitgekeerd aan de eerstvolgende op de uitslaglijst. De einduitslag wordt hierdoor niet aangepast.  
Voor wedstrijden die onderdeel zijn van een meerronde wedstrijd telt de uitslag van de betreffende 
wedstrijd wel mee in het klassement, ook al is bij een individuele ronde een prijs niet opgehaald.  De 
prijs behorende bij het eindklassement zal aan de betreffende winnaars worden uitgereikt, ook als 
deze niet persoonlijk bij de prijsuitreiking kunnen zijn. 
 
Bij een matchplay wedstrijd is het resultaat van een wedstrijd definitief als het door beide 
deelnemers is gemeld aan een referee of aan de wedstrijdleiding.  
 
Bij een strokeplay en stableford wedstrijd is de uitslag definitief als de prijzen zijn uitgereikt, of indien 
er geen prijsuitreiking is, als de uitslag is gepubliceerd.  
 
14. Referees  
De Commissie kan één of meerdere referees toewijzen aan een wedstrijd. Een referee neemt een  
bindende beslissing (een zgn. ‘Ruling’) conform de Regels. Wanneer er geen referee is, beslist de 
wedstrijdleiding over de toepassing van de Regels. In beide gevallen is er geen beroep mogelijk. 
 
15. Caddy’s 

Een deelnemer mag in officiële clubkampioenschappen worden bijgestaan door een caddy.  De 
caddy dient vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding en bij de flightgenoten. 
Halverwege instappen als caddy is niet toegestaan.  De caddy mag niet een golfprofessional zijn. 
 


