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THEO DEN TEX EN ROBERT HAGE



ING Private Banking 2

INHOUD

1.  De Wedstrijdcommissie

2.  Wedstrijdreglement 

3.  Checklist wedstrijdleider

4.  Organisatie wedstrijd

5.  Langzaam spel

6.  Qualifying wedstrijd



1. De Wedstrijdcommissie
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DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Samenstelling Wedstrijdcommissie:

•  Minimaal 3 personen in de Commissie.

•  Minimaal 3 wedstrijden per persoon.

•  Meer dan gemiddelde kennis van de golfregels en het 
handicapsysteem. 

•  Begin van het seizoen alles doornemen met de leden van 
de wedstrijdorganiserende commissies (dames, heren, 
jeugd).

•  Subcommissies voor speciale taken.

Weco is de afkorting voor Wedstrijdcommissie.
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DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Taken Wedstrijdcommissie:

•  Opstellen wedstrijdkalender

•  Opstellen wedstrijdreglement

•  Opstellen vaste instructies wedstrijdleiders

•  Organiseren van de wedstrijden

•  Coördineren van activiteiten met overige 
wedstrijdorganiserende commissies
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DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Taken Wedstrijdcommissie

Wedstrijdkalender:

•  Wie?

•  Wat (inhoud)? 9 holes wedstrijden?

•  Wanneer opstellen?

•  Waar publiceren?
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DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

•  Vraag 2: Mogen spelers uit hcp cat 6 meedoen aan 
clubwedstrijden? 

•  Vraag 3: Zo ja, ontvangen zij volledige handicapverrekening?

•  Vraag 6: Houdt u bij het maken van de wedstrijdkalender, en 
vooral de starttijden, rekening met ruimte voor niet-wedstrijd 
deelnemers? 

Ingekomen vragen

•  Hoe om te gaan met verschillende handicapcategorien tijdens 
een wedstrijd? 

•  NGF promoot voor clubwedstrijden t/m hcp 54. Mogen dat 
ook 9 holes wedstrijden?
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PLAYERS 1ST
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DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Ingekomen vraag: 

•  Hoe verleiden we dames om meer dames deel te laten nemen 
aan de dames dagen? 



2. Wedstrijdreglement
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WEDSTRIJDREGLEMENT

•  Wie?

•  Wanneer opstellen?

•  Waar publiceren?
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Opdracht:

•  Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement 
vergelijken.

•  Maak een lijstje met wat er in moet staan.

•  Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen? 



ING Private Banking 13

WEDSTRIJDREGLEMENT

Inhoud Wedstrijdreglement:

•  taken commissie

•  voorwaarden voor deelname (bijv bij minder dan 10 telt niet mee voor klassement?)

•  inschrijving

•  spelvorm

•  kleuren tees!

•  Startlijst
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WEDSTRIJDREGLEMENT

•  Vraag 4: Spelen in uw wedstrijden de heren en dames van 
andere tees dan de gele, respectievelijk de rode tee? En 
waarom? 

•  Vraag 5: Kunnen speler in een wedstrijd met 
handicapverrekening van verschillende kleuren tees 
spelen? En waarom? 
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Inhoud Wedstrijdreglement:

•  (af)melden voor de wedstrijd

•  starttijd, te laat komen/niet komen

•  handicaps

•  De Golfregels en Plaatselijke Regels
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Inhoud Wedstrijdreglement:

•  prijzen

•  oefenen

•  caddies

•  buggy’s
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Inhoud Wedstrijdreglement:

•  staken van een wedstrijd

•  onreglementair gedrag

•  onsportief gedrag

•  doorstroming
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Gelijk eindigen

•  Belangrijk in het reglement is wat te doen bij gelijk 
eindigen.

•  Vaak matching cards (ook bij shotgun of 2-tee-start).

Hole 10-18 zijn dan altijd de laatste 9 holes. 





3. Checklist wedstrijdleider
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CHECKLIST WEDSTRIJDLEIDER

Voor de wedstrijd:

•  Controleer aanwezigheid inschrijflijst.

•  Maken startlijst en reservelijst.

•  Scorekaarten voorbereiden.

•  Bijzonderheden baan (tijdelijke greens/Plaatselijke Regels) 
met greenkeeper. 

•  Bepalen teemerken en pinposities met greenkeeper/
baancommissie.

•  Clubreferee bereikbaar voor vragen.
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CHECKLIST WEDSTRIJDLEIDER

Op de wedstrijddag:

•  Bijzonderheden Q-condities en noodzaak Plaatselijke 
Regels (bel met greenkeeper).

•  Wedstrijd tevoren Q of Non-Q (extreem weer/baan).

•  Uitreiken scorekaarten en bijzonderheden mededelen aan 
deelnemers (bijv. tijdelijke PR).

•  Contact weersinstantie i.v.m. mogelijk onweer en wat te 
doen bij onweer.
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CHECKLIST WEDSTRIJDLEIDER

Na start laatste groep:

•  Doorstroming regelen (marshal).

•  Scorekaarten innemen en verwerken.

•  Reglement en spelregelovertredingen afhandelen.

•  CBA bepalen en op de website plaatsen.

•  Eindranglijst (wat doen bij gelijk eindigen).



4. Organisatie wedstrijd



ING Private Banking 24

ORGANISATIE WEDSTRIJD

Bronnen:

•  Regelboek en Decisions

•  EGA Handicap Systeem

•  Guidance on running a competition, R&A

•  Wegwijsboekjes NGF
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Voor de wedstrijd:

•  inschrijflijst

•  specifieke wedstrijdvoorwaarden

•  startlijst

•  rekening houden met voorgaande wedstrijden

•  Weco maakt indeling en niet de spelers

•  random indelen, niet op volgorde van handicap, echter 
niet bij clubkampioenschappen
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Voor de wedstrijd:

Shotgun-wedstrijden

•  Qualifying?

Startlijst bij shotgun

•  meer dan 19 groepen 

•  hoe laten starten? 

•  gelijk eindigen?
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Wedstrijddag

•  Registreer  wie zich afmeldt en wanneer eventueel 
optreden. 

•  Problemen op de eerste tee:

•  Scorekaarten moeten gewisseld worden 
(wedstrijdreglement). Waarom?

•  Te laat aanwezig op de tee. Wat nu?

•  Straf, tenzij …

Files en lekke banden zijn geen geldige reden
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REGEL 6-3

KLM Open 1985 
Rosendaelsche
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Problemen tijdens de wedstrijd:

•  Doorstroming: waarschuwing, 1 strafslag, 1 extra strafslag, 
DQ (Regel 6-7, noot 2).

•  Onreglementair gedrag  (Regel 33-7).

•  Pas de regels toe, ook al is het onbelangrijk voor de 
uitslag.

•  Weersomstandigheden (onweer). Deelnemers moeten de 
verschillende signalen weten, Regel 6-8, Regel 33-2d, Dec. 
33-2d/2.

•  Vuistregel: < 50% ronde voltooid, dan annuleren anders 
stilleggen (niet inkorten).
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ORGANISATIE WEDSTRIJD
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Problemen na de wedstrijd:

•  Marker moet ondertekenen (geen sanctie), Regel 6-6a.

•  Speler moet gegevens op kaart controleren en z.s.m. 
inleveren, Regel 6-6b.

•  Na inleveren geen veranderingen meer mogelijk, Regel 
6-6c.

•  Onleesbare kaart is No Return. Wat doet Commissie?
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Problemen na de wedstrijd

•  Marker heeft niet ondertekend.

•  Wat doet u?
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Antwoord: 

•  Reden niet-ondertekening nagaan.

Sanctie?

•  Nee, geen sanctie op niet-ondertekening, alleen sanctie bij 
overtreding Regel 6-6b.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Speler heeft na ondertekening van de marker, maar voor het 
inleveren van de scorekaart een lagere score op een hole 
genoteerd?

•  Wat doet u?
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

•  Diskwalificatie en vals spel. 

•  Uitsluiten voor deelname aan volgende wedstrijden?
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

•  Verkeerde score: te hoog > blijft staan; te laag > DQ, tenzij 
onwetend over een regel.

•  Verkeerde Playing Handicap: te laag > blijft staan; 
te hoog > DQ (als dit het aantal handicap slagen 
beïnvloedt).

•  NB Onjuiste Stablefordscore leidt niet tot DQ.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Problemen na de wedstrijd:

•  DQ-oordeel van de Commissie. In uitzonderlijke gevallen 
mag de Commissie besluiten DQ niet of juist wel op te 
leggen.

•  Lichtere straffen niet laten vervallen. 

•  Commissie als geheel besluit tot verlichting Dec. 33-7/1.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Problemen na de wedstrijd:

•  Per ongeluk te lage score ingeleverd, Dec. 33-7/4.

•  Onbewust van strafslag, niet genoteerd.

•  Verkeerd advies van Commissielid.

Spirit of the game: Dec. 33-7/6, Dec. 9/1, Dec. 27/13.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

•  Matchplay: Commissie moet snel besluiten om stand 
match vast te stellen, Regel 34-1a.

•  Tijdslimiet voor claims, Regel 2-5.

•  Strokeplay: bij twijfel speel een tweede bal (Regel 6-6, 
Regel 3-3). Voorleggen aan Commissie voordat de kaart is 
ingeleverd. Zelfs als beide scores gelijk zijn. 
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Straffen kunnen niet worden gewijzigd nadat de uitslag 
bekend is gemaakt, Regel 34-1b.

Uitzonderingen:

•  Overtreding Regel 1-3.

•  Bewust hoge handicap, die handicap slagen beïnvloedt. 

•  Te lage score op een hole, tenzij speler strafslag niet telt 
waarvan hij niet wist dat die was opgelopen. 

•  Wist voor uitslag dat regel met straf DQ was overtreden.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

•  Beslissingen van de Commissie zijn definitief, Regel 34-3.

•  Vraag 9: Herstelt u fouten gemaakt bij het vaststellen van 
de prijzen? 

•  Fouten moeten worden herzien:

•  Voor de uitslag: straffen en Commissiehandelingen.

•  Na de uitslag: alleen Regel 34-1 i-iv of beslissingen die 
geen straffen betreffen. 

•  Dec. 34-3/1, Dec. 33-5/2.

•  Escalatie procedure naar Regelcommissie club en dan 
Handicap en Regelcommissie NGF, en eventueel R&A.
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Einduitslag

Wijze van gelijke uitslagen vooraf vastleggen.

Bij Stableford, tegen Par en strokeplay met 
handicapverrekening:

•  Countdown-methode beste laatste 9, 6, 3, 2, 1. 

Bij strokeplay zonder handicapverrekening:

•  Countdown-methode beste laatste 9, 6, 3, 1.

•  Weglaten slechtste hole, slechtste 2 holes.

•  Loting (in uitzonderlijke gevallen).
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ORGANISATIE WEDSTRIJD

Clubkampioenschap

•  Voor dames, heren, matchplay en strokeplay. 

•  Apart voor aparte groepen (jeugd, senioren). Wel op 
andere dagen. 

•  Wordt altijd gespeeld zonder handicapverrekening en van 
dezelfde tee. 

•  Handicarts of buggy zijn vaak niet toegestaan. 

•  Geen inschrijfgeld verlangen.



5. Langzaam spel
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LANGZAAM SPEL

•  Vraag 7: Heeft u op uw club een regeling voor slow play 
tijdens wedstrijden? 



•  Vraag 8: Heeft u een regeling voor slow play buiten 
wedstrijden? 
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LANGZAAM SPEL

Wat zijn de oorzaken? Wat te doen?

Voor de wedstrijd

•  Starttijden te dicht op elkaar, en

•  Geen startersgaps. 

•  Gevolg filevorming.

Wat te doen?

•  Starttijden niet te dicht op elkaar.

•  Na elke 3 groepen: startersgap.

•  Zie volgende dia.
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STARTLIJST MET STARTERSGAP
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LANGZAAM SPEL

Oplossingen

•  Spelers van tees laten spelen die te moeilijk zijn.

•  Stableford i.p.v. Strokeplay (spelers moeten uitholen).

Wat doen?

•  Spelen van tee die bij speelsterkte en leeftijd past (bijv. 
beginners van oranje tee) en oudere heren of jeugd van 
blauwe of rode tee).

•  Stableford (bal opnemen, indien geen punten).
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LANGZAAM SPEL

Maak afspraak met baancommissaris/hoofdgreenkeeper over:

•  Maaibeleid /roughhoogte, waardoor spelers minder 
hoeven zoeken en betere doorstroming in de baan 
(ballen).

•  Hole-locaties (niet te moeilijk, hole makkelijker aan te 
spelen, minder tijd kwijt met putten).
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LANGZAAM SPEL

•  Hoge rough (veel zoeken of verloren ballen).

•  Hole-locaties (te moeilijk, veel tijd kwijt met putten).
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LANGZAAM SPEL

Wat kun je eraan doen? 

•  Kondig aan dat er op de speelsnelheid gelet wordt.

•  Geef duidelijke richtlijnen (Bijv. na 1 uur moet je op tee 
hole 6 zijn).

•  Geef voorlichting aan spelers op een positieve manier:

•  Waar gaat men staan.

•  Vooruit lopen.

•  Wees klaar als het je beurt is!

•  Of zelfs: ‘Speel voor je beurt’.
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LANGZAAM SPEL

Tips voor spelers ter voorkoming van langzaam spel:

•  Zorg altijd dat je een provisionele bal bij je hebt op de tee.

•  Sla bij de geringste twijfel altijd een provisionele bal.

•  Ga meteen naar je bal, ook al ligt deze dichter bij de hole 
dan de bal van je medespelers. Uiteraard alleen als je 
daarbij niemand hindert.

•  Zorg dat je, als je bij jouw bal komt, de afstand weet.

•  Begin zodra je bij de bal bent met het kiezen van je stok.
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LANGZAAM SPEL

Tips voor spelers ter voorkoming van langzaam spel:

•  Vul je scorekaart in bij de volgende tee terwijl een ander 
speelt. Nooit als het jouw beurt is om de bal te spelen en 
nooit bij de green.

•  Als je ziet dat je afstand verliest, waarschuw dan je 
medespelers. Spreek elkaar aan op langzaam spel.
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LANGZAAM SPEL
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LANGZAAM SPEL

Vuistregels. Wanneer lig je achter?

•  Par- 3: als je niet hoeft te wachten.

•  Par-4: als de green leeg is als je op de tee komt.

•  Par-5: als de groep voor je al op de green is.
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LANGZAAM SPEL

Veel gehoord…

•    Net stonden we nog te wachten!

•    We houden toch niemand op?

•    Maak je toch niet zo druk, het is toch mooi weer!
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LANGZAAM SPEL

Vooral niet doen!

•  Politieagent spelen.

•  Achteruitrijden met buggy.

•  Spelers storen:

•  Aankomen rijden als ze willen slaan.

•  In de weg staan, wees op de hoogte waar spelers uit het 
veld bijv. hun drives slaan.



6. Qualifying wedstrijd
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QUALIFYING WEDSTRIJD

Wanneer is een wedstrijd qualifying? 
 
EGA System “Handicap Conditions”
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QUALIFYING WEDSTRIJD

Qualifying indien volledige handicapverrekening:

•  strokeplay

•  Stableford

•  tegen Par (Bogey)

Wedstrijden waarbij een individueel Stablefordresultaat 
berekend kan worden.
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QUALIFYING WEDSTRIJD

Niet qualifying:

Eclectic                                         4-BBB 

Bisque tegen Par                          Greensome

Vlaggenwedstrijd                          Chapman

Stokkenwedstrijd                          Foursome

Vossenjacht
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QUALIFYING WEDSTRIJD

Kaarten uit qualifying wedstrijd:

•  Niet uitholen bij strokeplay is DQ voor wedstrijd.

•  Kaart telt wel meer voor handicap.

•  No Return.

•  Alle wedstrijdkaarten inclusief DQ en No Return naar de 
Handicapcommissie!
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QUALIFYING WEDSTRIJD

De wedstrijdvorm en de baancondities bepalen of een 
wedstrijd qualifying is. Niet de Wedstrijdcommissie. 

Bij zeer slechte weersomstandigheden:

•  Kan de Handicapcommissie een wedstrijd ‘non-qualifying’ 
verklaren? 

•  Vóóraf, ja. Tijdens of achteraf, niet.

In het algemeen zal de CBA zorgen voor correcties om slechte 
baancondities te compenseren.
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QUALIFYING WEDSTRIJD

Wedstrijdvormen en handicapslagen

•  Bij alle wedstrijden ga je uit van de Playing Handicap.

•  Let op bij het verrekenen dat je rekening houdt met de Par 
indien die niet voor alle tees gelijk is.  

•  Wedstrijden van verschillende tees zonder 
handicapverrekening kunnen per definitie niet bestaan. 

•  Bij wedstrijden bij meerdere ronden met 
handicapverrekening geldt dat de handicap gelijk is aan de 
handicap van de eerste ronde. 



Vragen



Golfbaan Haverleij, 8 oktober 2016

BEDANKT
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PLAATS IN DEZE SLIDE  
DE MOVIE

INSTRUCTIES PLAATSEN FILMPJE

Voor Windows:
Je filmpje werkt het beste als het een .wmv of .mp4 formaat is. 
www.clipconverter.cc kun je gebruiken om je filmpje om te zetten, of te 
downloaden vanuit YouTube.

Stappen
1. Klik op ‘Invoegen’, ‘Video’, ‘Uit bestand’ en kies je filmpje.
2. Je filmpje wordt in je PPT geplaatst (LET OP: Je PPT wordt in MB's 
groter).
3. Kies in de balk onder het filmpje je startbeeld en ga dan naar 
'Posterkader' en kies ’Huidig kader’ om dit beeld vast te zetten.
4. Ga naar hoofdtab Animaties en zet animatie op 'Geen' en daarna op 
'Afspelen’. Hiermee start het filmpje met een willekeurige klik tijdens je 
presentatie.
5. Selecteer je filmpje weer en klik bovenin op 'Hulpmiddelen voor video' 
en kies Subtab 'Afspelen' en vink de checkbox aan 'Op volledig scherm 
afspelen’.

Voor Apple:
Meerdere formaten zijn toepasbaar. www.clipconverter.cc gebruik je om je 
filmpje om te zetten of te downloden vanuit You Tube.

Stappen
1. Klik op ‘Invoegen’, ‘Video/film’, ‘Film uit bestand’ en kies je filmpje.
2. Je filmpje wordt in je PPT geplaatst (LET OP: Je PPT wordt in MB's 
groter)
3. Kies voor ‘Afspeelopties’ en vink de checkbox aan 'Op volledig scherm 
afspelen'
4. Kies in de balk onder het filmpje je startbeeld en ga dan naar 
'Posterkader' en kies ’Huidig frame’ om dit beeld vast te zetten.
5. Ga naar ‘Animaties’ of ‘Teksteffecten’, klik op ‘Nadrukeffecten’ en daarna 
op 'Afspelen’. Nu start het filmpje met een willekeurige klik tijdens je 
presentatie.

LET OP: 
De kwaliteit van het filmpje bepaalt of je hem wel of niet schermvullend afspeelt.


