WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB BLEIJENBEEK
Versie Augustus 2016
1. Algemeen
1.1 De bepalingen van dit reglement gelden voor alle wedstrijden vermeld in de
wedstrijdkalender. Van deze bepalingen kan uitsluitend worden afgeweken als de
wedstrijdcommissie dat beslist. De wedstrijdcommissie is de "Commissie" zoals gedefinieerd in
de Golfregels vanaf 2016 R&A USGA of een volgende versie. Deze commissie kan een
aanvullend wedstrijdreglement maken met speciale bepalingen voor een betreffende wedstrijd.
1.2 Met "wedstrijdcommissie" worden alle commissies die wedstrijden organiseren bedoeld. Zij
zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdorganisatie. Afgevaardigden van deze commissies dragen
zorg voor de wedstrijdleiding.
1.3 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de R&A
USGA en de (tijdelijke) Plaatselijke Regels zoals van kracht op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek.
1.4 Indien een speler zich vóór, tijdens of na een wedstrijd schuldig maakt aan een ernstige
overtreding van de etiquette, kan de wedstrijdcommissie de speler in kwestie uitsluiten van
deelname, dan wel diskwalificeren voor de wedstrijd. Zie regel 33-7.
1.5 Qualifying wedstrijden zijn als zodanig in E-Golf4U aangegeven en vinden plaats in
overeenstemming met de betreffende bepalingen van het dan geldende EGA-Handicapsysteem.
1.6 Daar waar dit reglement niet in voorziet gelden de Golfregels 2016 R&A USGA.
2. Inschrijven/Uitschrijven voor een wedstrijd
2.1 De wedstrijdvorm, kosten, wedstrijdleiding en verdere bijzonderheden worden vermeld op EGolf4U. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het
wedstrijdprogramma aan te brengen, waardoor veranderingen van de wedstrijdgegevens, zoals
vermeld op E-Golf4U kunnen ontstaan. De wedstrijdleiding geeft aan uit welke kleuren tees
gekozen kan worden.

2.2 Inschrijving voor de wedstrijden dient te geschieden via internet of de zuil in het clubhuis met
behulp van het programma E-Golf4U. De inschrijflijsten zijn minimaal twee weken voorafgaand
aan de desbetreffende wedstrijd toegankelijk.
De inschrijving voor wedstrijden op weekenddagen sluit twee dagen voorafgaande aan de
wedstrijd om 18.00 uur, tenzij anders op de inschrijflijst is vermeld. Elke inschrijving verplicht
tot tijdig verschijnen en spelen op de wedstrijddag. In het geval, dat de wedstrijd is volgeboekt,
kan men desgewenst intekenen op de reservelijst.
Een speler mag zich tijdens de inschrijvingsperiode uitschrijven. Na het sluiten van de
inschrijvingsperiode kan men zich slechts om uiterst dringende redenen afmelden en wel
uitsluitend telefonisch bij de wedstrijdleiding van de desbetreffende wedstrijd. Afzegging nadat
de indeling bekend is gemaakt leidt tot schorsing van één wedstrijd. Bij overmacht, ter
beoordeling van de wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken. Verwachte slechte
weersomstandigheden op de wedstrijddag zijn GEEN geldige reden voor afzegging van een
wedstrijd.
2.3 Wegblijven zonder afzegging (no show)
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Wegblijven zonder afzegging (no show) leidt automatisch tot betaling van het inschrijfgeld.
Tevens heeft dit een schorsing tot gevolg van twee wedstrijden. Deze sanctie wordt schriftelijk
(per email) door de wedstrijdcommissie aangezegd. In geval van overmacht kan door de
wedstrijdcommissie anders worden besloten. Deelnemers die inschrijven voor meerdaagse
wedstrijden (o.a. Clubkampioenschappen) worden geacht beschikbaar te zijn voor alle speeldagen
van de wedstrijd. Van deelnemers die de “cut” (finale weekend) halen en zich daarna afmelden
wordt de afmelding behandeld als no show.
Bij wedstrijden voor koppels kan bij het niet verschijnen van één van de spelers van een
ingedeeld koppel het gehele koppel worden uitgesloten van deelname. Dit ter beoordeling van de
wedstrijdleiding.
2.4 De wedstrijdcommissie heeft het recht om een wedstrijd te annuleren indien er volgens het
oordeel van de wedstrijdleiding te weinig deelnemers zijn (minder dan 8) en bij extreme of
onverantwoorde (weers)omstandigheden.
2.5 Inschrijfgeld
De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van het type wedstrijd en staat vermeld bij de
wedstrijdgegevens op E-Golf4U.
3. De startlijst
3.1 De startlijst, met eventuele veranderingen (zie bepaling 2.1), wordt uiterlijk 12 uur vóór de
wedstrijd gepubliceerd via E-Golf4U. De spelers moeten zich zelf op de hoogte stellen van hun
starttijd.
4. Starten
4.1 Als deelnemer aan een wedstrijd behoort de speler zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van
de wedstrijd te melden bij de wedstrijdcommissie om het inschrijfgeld te voldoen en de
scorekaart in ontvangst te nemen. De speler is verantwoordelijk voor de juistheid van de op de
scorekaart vermelde handicap. Bij onjuiste vermelding wordt gehandeld conform Regel 6-2.
4.2 De speler moet starten op de door de wedstrijdcommissie vastgestelde tijd (Regel 6-3a).
Indien de speler binnen vijf minuten na zijn starttijd, klaar om te spelen, op zijn startplaats
aankomt en er zijn geen omstandigheden, die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van
diskwalificatie volgens Regel D6-3a/1.5, is de straf voor te laat starten bij:
- Matchplay: verlies van de eerste hole
- Strokeplay/Stableford: twee slagen op de eerste hole
in plaats van diskwalificatie.
Meer dan vijf minuten te laat betekent “diskwalificatie” voor beide wedstrijdvormen, tenzij er
omstandigheden zijn die het rechtvaardigen hiervan af te zien. ( Regel D6-3a/1.5)
De speler mag wel, buiten mededinging, aan de wedstrijd deelnemen en bij Strokeplay een
Qualifying Score inleveren. (Ref. artikel 15.1/2 van EGA Handicap Systeem).
5. Oefenen en langzaam spel
5.1 Spelers moeten in een stableford wedstrijd hun bal opnemen als zij geen stableford punten
meer kunnen scoren.
5.2 Voor oefenen tijdens wedstrijden wordt verwezen naar Regel 7-2.
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5.3 Onnodig oponthoud/langzaam spel; regel 6.7 en 32.2
Wanneer een referee en/of de wedstrijdleiding heeft vastgesteld dat een flight onnodig oponthoud
veroorzaakt, (niet aansluiten bij voorgaande flight) wordt deze gewaarschuwd. Als na twee holes
de flight nog steeds langzaam speelt, en er geen verzachtende omstandigheden zijn, kan een
waarnemer worden toegevoegd om de speelsnelheid vast te stellen.
Een speler krijgt maximaal 45 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt
is om te spelen, tenzij bijzondere omstandigheden (gevaar) overschrijding van de tijdslimiet
rechtvaardigen.
Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing. Tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag.
Derde overschrijding tijdslimiet: nog een strafslag, in matchplay verlies van de hole, tevens
laatste waarschuwing. Vierde overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie.
6. Stopzetten van het spel
6.1 Wanneer het spel door de wedstrijdcommissie en/of referee wordt stopgezet voor een
gevaarlijke situatie (bv. onweer, wervelstorm etc.) mogen spelers die zich tussen het spelen van
twee holes bevinden, het spel niet hervatten voordat de wedstrijdcommissie en/of referee hiertoe
het sein heeft gegeven.
6.2 Spelers die bezig zijn een hole te spelen bij het stopzetten van het spel behoren het spel
onmiddellijk te onderbreken en mogen het spel pas hervatten als de wedstrijdcommissie en/of
referee hiertoe opdracht heeft gegeven.
6.3 Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt wordt hij gediskwalificeerd, tenzij de
omstandigheden het niet opleggen van straf rechtvaardigen, zoals bepaald in Regel 33-7.
6.4 Indien de wedstrijdcommissie en/of referee van mening is dat de baan niet in een bespeelbare
staat is, of dat er omstandigheden zijn die behoorlijk spel onmogelijk maken, mag zij bij
matchplay of bij strokeplay het spel tijdelijk stopzetten, of bij strokeplay het spel ongeldig
verklaren en scores van de ronde laten vervallen.
Wanneer een ronde is vervallen, vervallen ook alle in die ronde opgelopen straffen.
7. De scorekaart
7.1 De deelnemer is verplicht de eigen scorekaart aan de marker te geven. Dit behoort te gebeuren
vóór de eerste afslag.
7.2 Elke speler is er zelf verantwoordelijk voor dat de eigen scorekaart volledig en juist is
ingevuld en, op het moment dat de scorekaart bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd, door de
speler en marker ondertekend is. Scorekaarten die onvolledig of onjuist of niet ondertekend zijn
ingeleverd bij de wedstrijdleiding (kunnen) leiden tot diskwalificatie. (regel 6.6d)
7.3 Bij qualifying wedstrijden moet de score direct na binnenkomst ingevoerd worden in EGolf4U en daarna direct worden ingeleverd.
7.4 Aan de spelers wordt verzocht om de scores op hun scorekaart op te tellen en te vergelijken
met de telling van de marker en voor zover van toepassing de stableford punten uit te rekenen en
ook die te vergelijken.
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8. Uitslag van de wedstrijd
8.1 Indien niet anders vermeld in het reglement van de betreffende wedstrijd wordt, bij gelijk
(netto)-resultaat over de vastgestelde ronde, de winnaar als volgt bepaald:
- Matchplay: Een match die gelijk eindigt behoort te worden beslist door middel van een
beslissingswedstrijd, hole voor hole, totdat één partij een hole wint, tenzij het reglement voor
deze wedstrijd anders voorschrijft. De beslissingswedstrijd start op de CC op hole 10 en wordt
vervolgd met hole 18 en vervolgens weer hole 10 en 18 totdat een beslissing gevallen is. Voor de
Par 3-4 baan gelden daarvoor de holes 1, 2 en 3.
In geval van een match met handicapverrekening behoren de handicapslagen te worden
toegekend, zoals zij de spelers volgens de scorekaart worden gegeven.
- Strokeplay zonder handicapverrekening: in geval van gelijk resultaat in de
clubkampioenschappen strokeplay, wordt de winnaar bepaald middels een hole voor hole
beslissingswedstrijd (“sudden death”), te starten op de CC vanaf hole 10 en gevolgd door hole 18
en vervolgens weer hole 10 en 18 totdat een beslissing gevallen is. Voor de Par 3-4 baan gelden
daarvoor de holes 1, 2 en 3. Voor de Pitch & Putt wordt gestart op hole een, en verder gespeeld
tot er een beslissing is gevallen. Bij gelijke stand van de andere deelnemers, lager dan plaats een,
wordt gekeken welke speler de laatste 9, 6, 3 of 1 hole(s) het beste gespeeld heeft.
Als ook dit geen beslissing geeft, beslist het lot.
In alle andere strokeplay wedstrijden wordt bij gelijk resultaat de winnaar bepaald middels
matching cards bij start op een hole, en bij shotgun of start op meerdere holes wint de hoogste
handicapper.
- Strokeplay, met handicapverrekening (Netto strokeplay): de winnaar wordt bepaald middels
matching cards bij start op een hole. Bij shotgun of start op meerdere holes wint de laagste
handicapper.
- Stableford wedstrijden: zie onder “Strokeplay met handicapverrekening”.
8.2 Aan het einde van elke ronde van een qualifying wedstrijd wordt de Computer Buffer
Adjustmant (CBA) berekend. Bij de CBA berekening wordt de prestatie van het totale
spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, vergeleken met de betreffende verwachte prestatie van
deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen
vallen, wordt een aanpassing gemaakt van bufferzone van de individuele speler. De aanpassing
kan resulteren in een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan
verwacht) of een neerwaartse bijstelling van de limieten van de bufferzone (indien de prestaties
van het veld slechter zijn dan verwacht). Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo
extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben
gespeeld de handicap wordt aangepast. De CBA leidt niet tot aanpassing van de score van de
speler.
9 Etiquette
9.1 Indien een speler zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de etiquette,
kan hij volgens regel 33.7 de straf van diskwalificatie opgelegd krijgen.
Spelers dienen zich te onthouden van elke emotionele uiting die door medespelers of
tegenstanders als hinderlijk kan worden ervaren. Bij overtreding van deze regel kunnen,
afhankelijk van de ernst van de overtreding door de wedstrijdleiding sancties worden opgelegd.
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9.2 Onreglementair gedrag
Onreglementair gedrag is iedere handeling of gedraging van een speler in strijd met dit reglement
en/of daarbij toepasselijk verklaarde “rules of golf” gedurende een wedstrijd waardoor de speler
zichzelf bevoordeelt dan wel één of meerdere tegenspelers worden benadeeld. Constatering van
zodanig gedrag moet gemeld worden aan de wedstrijdleiding. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding kunnen door de wedstrijdleiding sancties worden opgelegd.
9.3 Onhoffelijk gedrag
Onder onhoffelijk gedrag wordt o.a. verstaan:
Gooien met de bal, gooien met stokken, opzettelijk beschadigen van de baan, belediging van een
flightgenoot, onwelvoeglijke taal, vloeken of het beledigen van een official.
Bij onhoffelijk gedrag volgt altijd diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd
10. Clubkampioenschappen Strokeplay
10.1 De clubkampioenschappen strokeplay worden over twee wedstrijden in een weekend beslist.
10.2 Voor de CC geldt dat het totaal aantal deelnemers evenredig in twee handicapgroepen
verdeeld wordt. Voor de eerste wedstrijd worden de flights ingedeeld op basis van handicap.
Voor de tweede wedstrijd wordt de flightindeling gemaakt op basis van de behaalde scores in de
eerste wedstrijd.
Indien bij de Par 3-4 het totale aantal deelnemers groter is dan 27, wordt in groepen gestart
waarbij een eventuele tweede, derde etc. groep telkens start nadat de laatste flight van de
voorgaande groep op hole 10 is gepasseerd. Voor de eerste wedstrijd worden de flights ingedeeld
op basis van handicap. Voor de tweede wedstrijd wordt de flightindeling gemaakt op basis van de
behaalde scores in de eerste wedstrijd.
10.3 De spelvorm is strokeplay zonder handicapverrekening, er wordt gespeeld vanaf de back
tees.
Deelname staat op de CC open voor spelers met een EGA handicap van 36 of lager.
Bij deelname op de Par 3-4 is een EGA handicap verplicht.
De handicap, is de handicap op het moment van sluiting van de inschrijving.
Niet-leden van golfclub Bleijenbeek zijn uitgesloten van deelname.
11 Clubkampioenschappen Matchplay
11.1 Er wordt zowel bij de dames als bij de heren gespeeld in één categorie.
11.2 Voor iedere deelnemersgroep geldt dat de clubkampioen van het voorgaande jaar en de
runner up als eerste en tweede geplaatst worden.
11.3 De plaatsing geschiedt bijvoorbeeld bij een schema van 32 spelers als volgt: nummer één
van vorig jaar op plaats 1, runner up op plaats 32. Laagste handicapper op plaats 17, één na
laagste handicapper op 16 enz. Indien twee of meer deelnemers dezelfde playing handicap hebben
wordt geloot om de volgorde van plaatsing te bepalen. Indien het aantal inschrijvingen tussen de
18 en 32 ligt dan wordt gespeeld met het schema van 32 en dan krijgen de hoogst geplaatsten een
bye om in de volgende ronde tot een meervoud van twee te komen. Ligt het aantal inschrijvingen
tussen de 32 en 64 dan wordt gespeeld met het schema van 64. Ook hier krijgen de hoogst
geplaatsten eventueel een bye om in de volgende ronde op een meervoud van twee te komen.
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Het finaleweekend wordt gespeeld met maximaal 16 dames en 16 heren.
11.4 Alle spelers dienen ten minste beschikbaar te zijn voor het finaleweekend.
11.5 De voorronden dienen in onderling overleg gespeeld te worden.
Op de zaterdag 2 weken vóór het finaleweekend dienen alle voorwedstrijden afgewerkt te zijn.
Indien spelers niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot de speeldag / tijdstip
dient de wedstrijd op die zaterdag plaats te vinden. Indien spelers dan niet beschikbaar zijn is de
wedstrijd verloren.
11.6 De spelvorm is matchplay zonder handicapverrekening, er wordt gespeeld vanaf de back
tees.
Deelname staat op de CC open voor spelers met een EGA handicap van 36 of lager.
Bij deelname op de Par 3-4 is een EGA handicap verplicht.
De handicap is de handicap op het moment van sluiting van de inschrijving.
Niet-leden van golfclub Bleijenbeek zijn uitgesloten van deelname.
12 Diversen
12.1 Caddie
Een speler mag zich laten assisteren door een caddie.
12.2 Handicarts
Het gebruik van een handicart is te allen tijde toegestaan, mits de betreffende speler in het bezit is
van een geldig handicartpasje.
12.3 Buggy’s
Buggy’s zijn tijdens wedstrijden toegestaan tenzij anders vermeld op E-Golf4U. Bij de
clubkampioenschappen matchplay en strokeplay is het gebruik van buggy’s niet toegestaan.
12.4 Buggy’s dienen op gelijke hoogte te blijven van de overige speler / speelsters. Vooruitrijden
is niet toegestaan omdat de marker dan niet in staat is toe te zien op het naleven van het reglement
van het golfspel. Bij de eerste overtreding volgt een waarschuwing, bij een tweede overtreding
diskwalificatie.
12.5 Communiceren via een mobieltje door speler en of caddie is verboden, behoudens bij
calamiteiten of bij het inroepen van hulp van referee en of wedstrijdleiding.
Meetinstrumenten voor afstanden zijn bij clubwedstrijden toegestaan.
Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van de speler volgens regel 33-7.
12.6 Zie voor de begrippen, hole in one, neary, longest en baanrecord de definities in het
specifieke document op de webpagina van de R&H-commissie.

13. Geschillen en beslissingen
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13.1 Indien een referee is aangesteld door de wedstrijdcommissie, is zijn beslissing definitief
(Regel 34-2).
13.2 Bij afwezigheid van een referee, moet elk geschil of twijfelachtig punt betreffende de regels
worden voorgelegd aan de wedstrijdcommissie en haar beslissing is definitief (Regel 34-3).

---------------------------------------------------------Einde--------------------------------------------------

7

