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1. ALGEMENE INLEIDING 
 
De NGF competitie is een serie matchplaywedstrijden voor clubteams, bestaande uit 
amateurgolfers. Op grond van de lengte van de ontvangstbaan, over 18 holes en 
gemeten vanaf de gele tee, is de NGF Competitie onderverdeeld in een lange banen 
(4.800 m+) en een Compact Course (1.450 m-4.800 m) competitie. De Compact 
Course competitie en de Jeugd Par-3 competitie vinden op een compact course plaats. 
 
Een grondbeginsel van de competitie is dat clubs elkaar over en weer gastvrijheid 
verlenen voor het spelen van de competitiewedstrijden. Gastvrijheid houdt onder meer 
in dat teams op de wedstrijddag zonder betaling van dagcontributie op de baan van de 
gastclub kunnen spelen. 
 
1.1 INDELING NGF COMPETITIEREGLEMENT 
 
Het eerste hoofdstuk bevat informatie over de opbouw van de NGF competitie. 
In hoofdstuk twee staan de algemene regelingen voor teams en spelers. 
Hoofdstuk drie bevat de definities. De rechten en plichten zijn vermeld in hoofdstuk 
vier en in hoofdstuk vijf bevinden zich de wedstrijdregels. 
 
Daar waar het woord speler of deelnemer wordt gebruikt, worden alle categorieën 
bedoeld, ongeacht geslacht tenzij specifiek vermeld. 
 
1.2 TERMINOLOGIE 
 
Dames/Heren 36-holes Standaard Afdeling (alleen eerste teams) 
Dames/Heren 36-holes Reserve Afdeling 
Dames/Heren 27-holes Afdeling 
Heren 18-holes Afdeling 
Dames Dinsdag 27-holes Afdeling 
Dames Dinsdag 18-holes Afdeling 
 
Dames/Heren Senioren 27-holes Afdeling 
Dames/Heren Senioren 18-holes Afdeling 
 
Compact Course 36-holes Afdeling (verplicht drie dames en drie heren) 
Compact Course  18-holes Afdeling (eventueel mixed) 
 
Jeugd 36-holes Afdeling (eventueel mixed) 
Jeugd 18-holes Afdeling (eventueel mixed) 
Jeugd Par-3 18-holes Afdeling (eventueel mixed) 
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1.3 OPBOUW NGF COMPETITIE 
 
1.3.1 POULESYSTEEM 
 
Het zwaartepunt van de NGF competitie ligt bij de poulewedstrijden. Teams spelen 
tegen de andere teams uit hun poule. In de gehele competitie bestaat een poule, waar 
mogelijk, uit vijf teams. Alleen in de Dames/Heren Standaard 36-holes Hoofdklasse 
bestaat een poule uit zeven teams. Ieder team treedt bij toerbeurt op als gastteam en 
speelt die dag zelf niet. De overige teams spelen zodoende wedstrijden op een 
neutrale baan. Er zijn vrijwel altijd restpoules, omdat het aantal inschrijvingen zelden 
een veelvoud van vijf is. In deze restpoules wordt via een alternatief schema gespeeld. 
 
1.3.2 DE COMPETITIE 
 
In alle afdelingen van de competitie zijn de poules in verschillende klassen 
onderverdeeld. Als de omvang van de afdeling dit toelaat, wordt gestreefd naar een 
gelaagde opbouw met een ‘piramide’-structuur. De top van het dak wordt bij alle 
afdelingen gevormd door de Hoofdklasse. Onder de Hoofdklasse komen de overige 
klassen, bestaande uit meerdere poules van vijf teams. 
 
1.3.3 EINDWEDSTRIJDEN 
 
Finales en promotiewedstrijden, de zogenaamde eindwedstrijden, worden bij voorkeur 
op neutrale banen gespeeld, die , indien mogelijk, voor aanvang van de competitie 
worden aangewezen door de Commissie Competitie. 
- In alle Hoofdklassen wordt na kwalificatie via halve (kruis-)finales, een finale om het 

Landskampioenschap gespeeld. 
- In de 1e klasse van alle afdelingen wordt door de poulewinnaars gespeeld om een 

plaats in de Hoofdklasse van de betreffende afdeling.  
- In de 2e klasse en lager van alle afdelingen leidt poulewinst automatisch tot 

promotie.  
 
1.4 INDELING POULES EN KLASSEN 
 
Voor het indelen van de poules in de competitie worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
- poulewinnaars van het afgelopen seizoen worden zo mogelijk over de verschillende 

poules verdeeld; 
- in de competitie wordt gestreefd naar beperking van de reistijden; 
- samenstelling van de poules wordt zo mogelijk afgewisseld. 
- om te voorkomen dat meer teams van één club in dezelfde poule uitkomen,  

kunnen er slechts zoveel teams van één club in een bepaalde klasse van een 
competitie uitkomen als er poules zijn. Indien bij de indeling van de teams blijkt 
dat zich zo’n situatie voordoet, beslist de Commissie Competitie welk team de 
plaats inneemt van het boventallige team. 
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1.5 WEDSTRIJDSCHEMA 
 

AFDELING 

18 HOLES 
FOURSOMES 
18 HOLES 
SINGLES 

9 HOLES 
GREENSOMES 
18 HOLES 
SINGLES 

18 HOLES 
SINGLES 

WEDSTRIJD- 
DAG 

Dames 36-holes Standaard 
Hoofdklasse 

X  
 

zaterdag 

Dames 36-holes Standaard 
1e en 2e klasse 

X  
 

zondag 

Dames 36-holes Reserve X   zondag 
Dames 27-holes  X  zondag 
Heren 36-holes Standaard 
Hoofdklasse 

X   zaterdag 

Heren 36-holes Standaard 
1e, 2e en 3e klasse 

X  
 

zondag 

Heren 36-holes Reserve X   zondag 
Heren 27-holes  X  zondag 
Heren 18-holes   X zondag 
Dames Dinsdag 27-holes  X  dinsdag 
Dames Dinsdag 18-holes   X dinsdag 
Dames Senioren 27-holes  X  donderdag 
Dames Senioren 18-holes   X donderdag 
Heren Senioren 27-holes  X  vrijdag 
Heren Senioren 18-holes   X vrijdag 
Jeugd 36-holes X   zondag 
Jeugd 18-holes   X zondag 
Jeugd Par-3 18-holes   X zondag 
Compact Course 36-holes X   vrijdag 
Compact Course 18-holes   X  vrijdag 
 
De wedstrijden in de 18-holes competitie worden in een speciale vorm, namelijk 
DubbelNegen, gespeeld. 
In de Jeugd 18-holes en Jeugd Par-3 18-holes Afdeling speelt men 18 holes singles 
Stableford (zie ook 5.32.2). 
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2. ALGEMENE REGELINGEN VOOR TEAMS EN SPELERS 
 
2.1 DEELNAMECRITERIA: LEEFTIJD 
 
Voor deelname aan de competitie gelden de volgende leeftijdscriteria: 
 
Jeugd met ingang van 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 21 jaar 
Dames Senioren met ingang van 1 april van het betreffende jaar 50 jaar of ouder 
Heren Senioren met ingang van 1 april van het betreffende jaar 50 jaar of ouder  
Dames en Heren geen leeftijdslimiet 

 
2.2 DEELNAMECRITERIA: HANDICAP 
 
Alle deelnemers die vermeld staan op het teamopgave formulier dienen in het bezit te 
zijn van een EGA Handicap op het moment van insturen van het formulier naar de 
NGF. 
 
Invallers moeten op de dag dat zij invallen een EGA Handicap hebben. 
De maximum EGA Handicap voor de competitie is 36.0. 
Enige uitzondering is de Jeugd Par-3 18-holes Afdeling.  Daarvoor geldt als 
deelnamecriterium maximum handicap 54. 
 
 
3. DEFINITIES 
 
Amateurgolfer 
Een speler die voldoet aan de regels, zoals gedefinieerd in de Amateurstatus Regels 
van R&A Rules Ltd. 
 
Baan 
Iedere goedgekeurde baan die door de NGF gemeten is vanaf de officiële tees en een 
officiële Course en Slope Rating heeft. 
 
Basisspeler 
Een lid van een club dat één week vóór aanvang van de competitie schriftelijk als 
speler van een team is opgegeven bij de NGF. 
 
Caddie 
Iemand die de speler bijstaat in overeenstemming met de Regels hetgeen ook kan 
inhouden dat hij voor de stokken van een speler zorgt of deze draagt. 
 
Captain 
Een aan de wedstrijd deelnemende speler, tevens leider van het team, belast met een 
aantal administratieve taken. 
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Club 
Elke golfvereniging die is aangesloten bij de NGF. 
 
Commissie Competitie 
De commissie, verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de NGF 
competitie. 
 
Competitiecoördinator 
Een door de club aangestelde contactpersoon voor de Commissie Competitie. 
 
Competitiereglement 
Het reglement waarin de condities en voorwaarden staan, waaronder de competitie 
gespeeld wordt. 
 
Competitiespeler 
Een speler, basisspeler of invaller, die lid is van de club waarvoor hij uitkomt. 
 
Dispensatie 
Een door het bestuur van de NGF verleende toestemming om aan de competitie deel 
te nemen, indien een club door uitbreiding of veranderingen aan de baan tijdelijk niet 
kan voldoen aan de criteria zoals in de Statuten en reglementen van de NGF gesteld. 
 
Eindwedstrijden 
Finales, halve (kruis-)finales en promotiewedstrijden. 
 
Foursome 
Een match waarin twee spelers spelen tegen twee andere spelers, elke partij met één 
bal. Zie verder Regel 29 van de Golfregels. 
 
Greensome 
De spelvorm Greensome is gelijk aan een Foursome met de volgende uitzondering: 
Op de afslagplaats mogen beide partners afslaan, daarna moet de partij een van de 
twee ballen kiezen om als Foursome verder te spelen volgens Regel 29 van de 
Golfregels. 
 
Invaller 
Een lid van een club dat in een team invalt voor een basisspeler. 
 
Protest (zie ook art. 5.30) 
Een door een captain van een team ingediend bezwaar, neergelegd in een schriftelijk 
verslag, ondertekend door de captain als bijlage bij het derhalve niet ondertekende 
wedstrijdformulier inzake: 
1a. de speelgerechtigdheid of de opstelling van de spelers van het team van de 

tegenstander, waartegen vóór aanvang van de eerste match van de wedstrijd of 
ronde al bezwaar is gemaakt door die captain; 

1b. het niet kunnen vaststellen van de speelgerechtigdheid of opstelling van de 
spelers; 
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2. andere voorvallen die overtreding van de Golfregels of het competitiereglement 
betreffen. 

 
Referee 
Iemand die voor de betreffende wedstrijd door de club of de NGF is aangesteld (een 
club- of regioreferee of een lid van de regelcommissie van de club) om beslissingen te 
nemen bij het toepassen van de Golfregels en het competitiereglement. 
 
Speelgerechtigdheid 
Het voldoen van een speler aan de criteria die gelden voor deelname aan een poule- 
en een eindwedstrijd. 
 
Teamopgaveformulier 
Een door de club, uiterlijk één week voor aanvang van de competitie, ingezonden 
formulier dat de namen en de handicaps van de basisspelers van het betreffende 
competitiejaar bevat. Gedurende de competitie dient dit formulier tevens gebruikt te 
worden voor het doorgeven van de opstelling.  
 
Teamsamenstelling 
Een team bestaat gedurende de gehele competitiedag uit dezelfde zes spelers (jeugd 
dezelfde vier spelers), die basisspeler of invaller zijn. 
 
Wedstrijdformulier 
Een formulier dat de volgende informatie over de wedstrijd bevat: 
a. de klasse, de teamaanduiding, het poulenummer, de gastclub en de datum; 
b. de naam, de handicap en de playing handicap van de spelers; 
c. de eventuele invaller(s) aangemerkt met een ‘****’; 
d. de eventuele invaller met een wildcard met w.c. aangegeven (alleen Dames/Heren 

Standaard 36-holes Standaard Afdeling.); 
e. de opstelling voor iedere ronde; 
f. de resultaten van de matches en het eindresultaat van de wedstrijd; 
g. de handtekening van de captains van beide teams. 
 
 
4. RECHTEN EN PLICHTEN 
 
4.1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE NGF EN DE COMMISSIE COMPETITIE 
 
De NGF 
 
4.1.1 
heeft de organisatie en uitvoering van de NGF competitie opgedragen aan de 
Commissie Competitie. Deze commissie stelt het competitiereglement vast en ziet toe 
op de juiste uitvoering. 
 
4.1.2 
heeft de bevoegdheid tot strafoplegging inzake overtreding(en) van het 
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competitiereglement gedelegeerd aan de Commissie Competitie, tenzij anders 
bepaald. 
 
4.1.3 
stelt de eisen vast waaraan de clubs moeten voldoen voor deelname aan de NGF 
competitie. 
 
4.1.4 
verleent dispensatie aan clubs die tijdelijk niet aan de criteria voor deelname kunnen 
voldoen. 
 
4.1.5 
wijst bij halve finales en finales Standaard Afdeling (Hoofdklasse) referees aan. 
 
4.1.6 
is verantwoordelijk voor de organisatie van halve finales en finales bij de Standaard 
Afdeling (Hoofdklasse). 
 
De Commissie Competitie 
 
4.1.7 
stelt de eisen vast waaraan de teams en spelers moeten voldoen voor deelname aan 
de NGF competitie. 
 
4.1.8 
heeft het recht alle informatie over handicaps van deelnemers aan de competitie op te 
vragen op elk moment dat zij dat nodig acht. 
 
4.1.9 
is verantwoordelijk voor de definitieve controle van de wedstrijdformulieren van de 
deelnemende teams. 
 
4.1.10 
beslist in geval van een ingediend protest. De beslissing van de Commissie 
Competitie is definitief. 
 
4.1.11 
heeft het recht aan een speler en/of club straf op te leggen in geval van overtreding 
van het competitiereglement, en/of een klacht in te dienen bij de Tuchtcommissie van 
de NGF. 
 
4.1.12 
heeft het recht op eigen initiatief onderzoek te doen naar het verloop van een wedstrijd 
en een en ander te toetsen aan het competitiereglement. 
 
4.1.13 
wijst de banen voor de eindwedstrijden aan. 
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4.2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CLUB 
 
De club 
 
4.2.1 
mag deelnemen aan die competitie die past bij de eigenschappen van de baan die zij 
als gastheer ter beschikking stelt (lengte en accommodatie). 
 
4.2.2 
is verantwoordelijk voor de organisatie van de competitiewedstrijden en toegewezen 
eindwedstrijden. 
 
4.2.3 
is verplicht door inschrijving gastvrijheid te verlenen aan clubs voor het spelen van 
competitiewedstrijden, inhoudende dat teams op de wedstrijddag zonder betaling van 
dagcontributie kunnen spelen. 
 
4.2.4 
moet één week voor aanvang van de competitie de basisspelers van de diverse teams 
aan de NGF opgeven middels het teamopgave formulier. 
 
4.2.5 
is verplicht geen spelers op het teamopgave formulier te plaatsen, van wie op 
voorhand vaststaat dat zij niet zullen deelnemen aan de competitiewedstrijden van het 
betreffende team.  Bij overtreding kan door de Commissie Competitie een sanctie 
worden opgelegd. 
 
4.2.6 
is verplicht met het aantal door haar ingeschreven teams daadwerkelijk aan de 
competitie deel te nemen. 
 
Overtreding van artikel 4.2.6 heeft tot gevolg dat de club voor de betreffende afdeling 
het daaropvolgende jaar maximaal het aantal teams kan inschrijven waarmee in het 
betreffende jaar de NGF competitie werd voltooid. 
 
4.2.7 
is verplicht tijdig bij de NGF dispensatie voor deelname aan de competitie te vragen, 
indien de baan niet aan de vereisten voldoet. 
 
4.2.8 
is verplicht door inschrijving van teams om gedurende de gehele competitieperiode 
haar baan ter beschikking te stellen ten behoeve van de competitie voor poule- en 
eindwedstrijden. 
 
Overtreding van artikel 4.2.8 heeft tot gevolg dat de inschrijving van die club het 
daaropvolgende jaar met ten minste twee teams wordt verminderd.  
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4.2.9 
is verplicht zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de baan conform de in artikel 
5.16 voorgeschreven starttijden. 
 
4.2.10 
is verplicht ervoor te zorgen dat haar deelnemers aan de competitie voldoen aan de 
deelnamecriteria. 
 
4.2.11 
stelt een competitiecoördinator aan, die de captains moet inlichten over de 
organisatorische zaken van de NGF competitie. 
 
4.2.12 
is verplicht als gastclub om een referee aan te stellen bij poule- en eindwedstrijden. 
 
4.2.13 
is verplicht de NGF/Commissie Competitie desgevraagd informatie over handicaps 
en/of recente handicapmutaties van spelers ter beschikking te stellen. 
 
4.2.14 
is verplicht het voor het betreffende competitiejaar geldende competitiereglement op 
een duidelijk zichtbare plaats in het clubhuis ter inzage te leggen. 
 
4.2.15 
is verplicht als gastclub voor een starter te zorgen bij poule- en eindwedstrijden. 
 
4.2.16 
moet ervoor zorgen dat de captain van elk competitieteam over een afschrift van het 
teamopgave formulier beschikt. 
 
4.2.17 
heeft het recht teams van 6 spelers (jeugd 4 spelers) aan de competitie te laten 
deelnemen. 
 
4.2.18 
is verplicht de Qualifying Kaarten van de bezoekende jeugdteams in de Jeugd 
Dubbelnegen Afdeling op te sturen naar de homecourse van deze jeugdteams t.a.v. de 
Handicapcommissie. 
 
4.3 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CAPTAIN 
 
De captain 
 
4.3.1 
van de ontvangende club, neemt contact op met de andere captains van de poule over 
de specifieke eisen voor de baan, zoals het gebruik van soft spikes.  
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4.3.2 
van de ontvangende club stelt andere captains onverwijld op de hoogte van een 
(naderend) verbod op het gebruik van handicarts en/of golfkarren op de baan. 
 
4.3.3 
van de ontvangende club zal de andere captains tijdig inlichten bij dreigende sluiting 
van de baan als gevolg van weersomstandigheden en gezamenlijk met hen en de 
Commissie Competitie onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te ruilen. 
 
4.3.4 
van de spelende teams moet als speler aan de wedstrijd deelnemen. 
 
4.3.5 
van het spelende team moet op elke competitiedag een volledig bijgehouden 
teamopgave formulier bij zich hebben en daarop iedere speeldag de opstelling te 
noteren. 
 
4.3.6 
van het spelende team is verplicht vóór de start van een ronde aan de captain van het 
team van de tegenstander kenbaar te maken als hij het niet eens is met de opstelling 
of de speelgerechtigdheid van een speler. 
 
4.3.7 
van het spelende team is verplicht om aan het eind van de wedstrijd het 
wedstrijdformulier te ondertekenen, tenzij er een protest is ingediend 
 
4.3.8 
van de ontvangende club moet op basis van de teamopgaveformulieren de 
opstellingen invullen op de wedstrijdformulieren en na afloop van de wedstrijd de 
wedstrijdformulieren nog dezelfde dag volledig invoeren op de website en de 
wedstrijdformulieren in archief bewaren. 
 
4.3.9 
van de ontvangende club controleert na afloop van de wedstrijd of de Qualifying 
Kaarten in de Jeugd 18-holes Afdeling volledig zijn ingevuld en ondertekend. Tevens 
zorgt hij voor verzending naar de bezoekende clubs. 
 
4.3.10 
van de ontvangende club verdeelt de voor zijn poule beschikbare handicarts onder de 
teams die verzocht hebben om een handicart.  
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4.4 PLICHTEN VAN DE REFEREE 
 
De referee 
 
4.4.1 
moet op competitiedagen bereikbaar zijn en beslist bij geschillen ten aanzien van de 
Golfregels en het competitiereglement. 
 
4.4.2 
moet contact opnemen met de NGF, indien hij niet in staat is een beslissing te nemen 
over geschillen aangaande de Golfregels of het competitiereglement. 
 
4.4.3 
moet in geval van overtreding van artikel 5.10 (hoffelijkheid/wangedrag) contact met 
de NGF opnemen, die in dergelijke gevallen definitief beslist. 
 
 
5. WEDSTRIJDREGELS 
 
5.1 TOEPASSELIJKHEID NGF-REGLEMENTEN 
 
Deelnemers en personen die de deelnemer (op diens verzoek, op verzoek van de NGF, 
of op aanwijzing van de vereniging namens welke de deelname plaatsvindt) bij de 
uitvoering van de deelname bijstaan, zijn door hun deelname onderworpen aan de 
Statuten, het Tuchtreglement, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, het 
Wedstrijdreglement, het Dopingreglement en het Competitiereglement van de NGF. 
 
Indien bepalingen zowel in het Competitiereglement als in het Wedstrijdreglement 
worden beschreven, dan geldt het Competitiereglement. 
 
Bepalingen uit het NGF-Wedstrijdreglement met betrekking tot de leeftijden en het 
stilleggen van het spel zijn niet van toepassing. 
 
5.2 GOLFREGELS EN ‘LOCAL RULES’ 
 
De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. en de ‘local rules’ van de club 
waar wordt gespeeld, zijn van toepassing tijdens de NGF competitie. 
 
5.3.1 PLAATSEN 
 
Indien een club een ‘local rule’ voor Plaatsen heeft ingesteld, dan geldt de volgende 
bepaling: 
 
‘Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden 
opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de 
oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een 
hindernis of op een green is.’ 
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De speler mag zijn bal maar éénmaal plaatsen en wanneer  bal is geplaatst, is hij in 
het spel. 
 
Straf voor overtreding van de ‘local rule’: Matchplay - verlies van de hole. 
Strokeplay - twee slagen. 
 
5.3.2 PLAATSELIJKE REGEL: BEWOGEN BAL 
 
Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1) 
 
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de 
balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegen-stander, of een van 
beide caddies of uitrusting wordt bewogen. 
 
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 
18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de 
speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt 
wordt. 
 
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als 
gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, 
dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker 
die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst. 
 
Straf voor overtreding van de ‘local rule’: Matchplay - verlies van de hole. 
Strokeplay - twee slagen. 
 
5.4 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 over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3 van de Golfregels. 
 
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 slagen. Bij volgende overtreding - Diskwalificatie 
 
5.5 ELEKTRONISCHE APPARATEN 
 
Tijdens NGF competitiewedstrijden behoren spelers en personen die de speler op 
diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging namens welke de deelname 
plaatsvindt bij de uitvoering van de deelname bijstaan, geen elektronische apparaten 
te gebruiken of anderen te laten storen, met uitzondering van volgens Regel 14.3 van 
de Golfregels toegestane afstandsmeters. 
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Straf voor overtreding: zie artikel 5.10 ‘hoffelijkheid/wangedrag’. 
 
5.6 SPELERS MET BEPERKINGEN/VERVOER 
 
In onderstaand schema staat aangegeven in welke Afdeling en klassen er door spelers 
gebruik mag worden gemaakt van enige vorm van vervoer. 
 

Afdeling en klassen 
Vervoer toegestaan 

Ja/Nee 

Dames 36-holes Standaard Nee 
Dames 36-holes Reserve Nee 
Dames 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse Nee 
Dames 27-holes 2e klasse Ja 
Heren 36-holes Standaard Nee 
Heren 36-holes Reserve Nee 
Heren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse Nee 
Heren 27-holes 2e, 3e, 4e en 5e klasse Ja 
Heren 18-holes Ja 
Dames Dinsdag 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse Nee 
Dames Dinsdag 27-holes 2e en 3e klasse Ja 
Dames Senioren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse Nee 
Dames Senioren 27-holes 2e, 3e en 4e klasse Ja 
Dames Senioren 18-holes Ja 
Heren Senioren 27-holes Hoofdklasse en 1e klasse Nee 
Heren Senioren 27-holes 2e, 3e, 4e en 5e klasse Ja 
Heren Senioren 18-holes Ja 
Jeugd 36-holes Nee 
Jeugd 18-holes Ja 
Jeugd Par-3 18-holes Ja 
Compact Course 36-holes Hoofdklasse Nee 
Compact Course 36-holes 1e en 2e klasse Ja 
Compact Course 18-holes Ja 
 
Regelingen voor het gebruik van vervoer en het toewijzingsbeleid zijn een 
verantwoordelijkheid van de club waar wordt gespeeld. Spelers die volgens 
bovenstaand schema gerechtigd zijn gebruik te maken van enige vorm van vervoer, 
moeten in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart. 
Aan deze regel kunnen geen gebruiksrechten worden ontleend. 
 
Er zijn twee uitzonderingen op de regel: 
 
1. In een incidenteel geval kan een referee beslissen dat tijdelijk vervoer is 

toegestaan om oponthoud te voorkomen, bijv. om een speler terug te brengen 
naar de tee. 

2. Spelers in het bezit van een geldige European Disabled Golf Association-pas 
(EDGA-pas) en spelers met een ernstige medische conditie mogen, na het 
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indienen van een gedocumenteerd verzoek, in alle Afdelingen van de competitie 
gebruikmaken van enige vorm van vervoer, mits toestemming is verleend door de 
NGF. 

 
Gehandicapte spelers kunnen gebruikmaken van de speciale regels zoals omschreven 
in ‘A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities’ R&A Rules Ltd. d.d. 
1 januari 2016. Indien een speler deze regels toegepast wil zien, dient de captain van 
zijn/haar team deze regels minimaal een week voor de match te verstrekken aan de 
captains van het ontvangende team en de tegenstander.  
 
Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie van de speler voor de betreffende 
match; de tegenstander ontvangt de matchpunten. 
 
5.7 PROVISIONELE BAL GREENSOME 
 
Regel 27-2 ‘Provisionele bal’ is van kracht met de volgende uitzondering: 
Indien de mogelijkheid bestaat dat geen van beide ballen gespeeld van de afslagplaats 
binnen de baan en buiten een waterhindernis gevonden kan worden, mag er één 
provisionele bal gespeeld worden volgens Regel 27-2 van de Golfregels. 
De partij is vrij in de keuze van de speler die de provisionele bal mag spelen, hij moet 
spelen van de afslagplaats van de partner.  
Indien één of beide originele ballen binnen de baan gevonden worden, moet de 
provisionele bal worden opgegeven. . . .  
 
Straf voor overtreding van de Local Rule: Matchplay - verlies van de hole 
 
NB Indien het bekend of praktisch zeker is dat een of beide ballen in een 
waterhindernis liggen, mag er geen provisionele bal gespeeld worden en is Regel 26 
van de Golfregels van toepassing. 
 
5.8 AMATEURSTATUS, SPONSORLOGO’S 
 
De Regels over de Amateurstatus, zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd., zijn van 
toepassing tijdens de NGF competitie. Tevens geldt dat tijdens  
NGF competitiewedstrijden op ieder kledingstuk het totale oppervlak van de 
sponsorlogo’s tezamen niet groter mag zijn dan een cirkel met een straal van circa 3½ 
cm (de totale buitenomtrek mag niet meer zijn dan 22 cm). Op de tas mag het totale 
oppervlak van de sponsorlogo’s tezamen niet meer zijn dan een cirkel met een straal 
van circa 8 cm (de totale buitenomtrek mag niet meer zijn dan 50 cm). 
Verder mag op ieder kledingstuk en de tas de naam en/of logo van de fabrikant 
voorkomen, evenals de naam en/of logo van de club. 
 
Bij overtreding van deze regel kan dit leiden tot verlies van de Amateurstatus en de 
speelgerechtigdheid in de NGF competitie van de betrokken speler. Indien het een 
overtreding van een team betreft, kan het team verdere deelname aan de NGF 
competitie worden ontzegd; alle wedstrijdresultaten die zijn behaald in wedstrijden 
tegen dit team vervallen en het team eindigt als laatste in de poule.  
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5.9 SPEELGERECHTIGD BIJ ÉÉN CLUB 
 
Een competitiespeler moet lid zijn van de club waarvoor hij uitkomt en mag in een 
kalenderjaar slechts voor één club aan de NGF competitie deelnemen. Dit hoeft niet 
de homeclub van de speler te zijn. 
Een speler mag in hetzelfde jaar zowel aan de NGF competitie deelnemen als ook aan 
de NGF Compact Course competitie.  
 
Bij overtreding van deze regel wordt verdere deelname aan de competitie aan de 
betrokken speler ontzegd en mag deze voor de nog te spelen wedstrijden, inclusief 
eindwedstrijden, niet worden vervangen door een andere speler. De behaalde 
matchpunten van alle wedstrijden van de betrokken speler vervallen. 
 
5.10 HOFFELIJKHEID/WANGEDRAG 
 
De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de Commissie Competitie 
onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als 
hinderlijk kan (kunnen) worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals 
opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding 
van de Etiquette mag de Commissie Competitie de speler diskwalificeren volgens 
Regel 33-7 van de Golfregels. 
De speler/het team dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van 
elke handeling, die de belangen van de NGF, van één van haar leden of van de 
golfsport in het algemeen, kan schaden. 
 
Bij de Jeugdcompetitie is een algemeen rookverbod van kracht.  
 
Bij overtreding van deze gedragscode zal de referee direct contact opnemen met de 
NGF, die direct een beslissing zal nemen. Deze is definitief. 
De Commissie Competitie kan daarnaast een klacht indienen bij de Tuchtcommissie 
van de NGF. 
 
5.11 ADVIES 
 
Regel 8-1 van de Golfregels luidt als volgt: ‘een speler mag, behalve aan zijn partner, 
aan geen enkele deelnemer aan de wedstrijd advies geven. Een speler mag alleen 
advies vragen aan zijn partner of aan zijn of hun caddie.’ 
 
Indien een speler ongevraagd advies krijgt van derden, behoort hij onmiddellijk actie 
te ondernemen om deze onjuiste handelwijze te stoppen.  
 
Doet hij dat niet, dan handelt de speler in strijd met de doelstelling van Regel 8-1 van 
de Golfregels en loopt een straf op van verlies van de hole (Decision 8-1/24). Indien 
een speler advies van derden krijgt tussen twee holes, krijgt hij advies op de volgende 
hole en valt de straf op die hole. Bij Strokeplay is de straf 2 slagen. 
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5.12 CADDIES 
 
Tijdens wedstrijden in de NGF-competitie mag de speler worden bijgestaan door een 
caddie, maar hij mag maar één caddie tegelijkertijd hebben en deze moet hem vanaf 
de aanvang van de match als caddie bijstaan. Uitzondering: een uitgespeelde 
teamgenoot mag op elk moment gedurende een match als caddie een teamgenoot die 
nog geen caddie heeft gaan bijstaan. Bij wedstrijden in de Jeugd-Afdelingen geldt dat 
een caddie jonger dan 22 moet zijn.  
 
Bij overtreding van deze regel wordt de stand van de match na het uitspelen van de 
hole aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een overtreding 
plaatsvond; maximum aftrek per ronde: twee holes. In geval van overtreding tussen 
twee holes geldt de straf op de volgende hole. 
Nadat de overtreding is geconstateerd moet de speler ervoor zorgen dat hij gedurende 
het vervolg van de ronde maar één caddie heeft anders wordt hij gediskwalificeerd. 
 
5.13 AFSLAGPLAATS 
 
De algemene regel is dat de competitiewedstrijden door de dames van de rode tees en 
door de heren van de gele tees worden gespeeld. 
 
De volgende wedstrijden worden door dames van de blauwe tees en door heren van 
de witte tees gespeeld: 
- Dames 36-holes Standaard Afdeling; 
- Dames 36-holes Reserve Afdeling; 
- Heren 36-holes Standaard Afdeling; 
- Heren 36-holes Reserve Afdeling; 
- Jeugd 36-holes Afdeling Hoofdklasse. 
 
Indien de blauwe en/of witte tees ontbreken, wordt door dames van de rode tees en 
door heren van de gele tees gespeeld. 
 
In de Jeugd 18-holes spelen jongens met een exact handicap van 18,1 en hoger en 
meisjes van de rode tees. Jongens met een exact handicap van 18,0 en lager spelen 
van de gele tees. 
 
5.14 DUBBELE SINGLES 
 
‘Dubbele Singles’, dat wil zeggen een combinatie waarbij twee singles tegelijkertijd de 
baan ingaan, zijn niet toegestaan. 
 
Bij overtreding van deze regel ontvangen de betrokken spelers 0 matchpunten 
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5.15 AFGELASTING EN WIJZIGING VAN WEDSTRIJDEN 
 
Ongeacht de indeling van een team in het wedstrijdprogramma moet ieder team op 
alle wedstrijddagen inclusief de reservedag en eindwedstrijddagen kunnen spelen. 
Clubs en teams moeten zich tot het uiterste inspannen om het competitieprogramma 
binnen de aangegeven periode af te werken. 
 
Indien een geplande competitiewedstrijd door de toestand van de wedstrijdbaan niet 
kan plaatsvinden, zijn de volgende maatregelen van kracht: 
a. de ontvangende club moet trachten te ruilen met een andere club in de poule; 
b. indien een andere baan voor de afgelaste wedstrijd beschikbaar is, moet er worden 

geruild van wedstrijdbaan en wordt het wedstrijdprogramma overeenkomstig 
aangepast. De Commissie Competitie moet hierover vooraf worden ingelicht 
evenals de andere teams in de poule; 

c. teams en het betreffende team van de oorspronkelijk ontvangende club mogen niet 
weigeren om te spelen op de aldus gewijzigde baan en volgens het daardoor 
gewijzigde wedstrijdprogramma; 

d. indien ruilen niet mogelijk is, wordt in overleg met de Commissie Competitie, op de 
reservespeeldag gespeeld. Als deze dag al eerder is aangewezen voor dezelfde 
poule, moet in overleg met alle betrokkenen en de Commissie Competitie, een 
alternatieve wedstrijddag en/of -baan worden aangewezen. 

 
Bij overtreding van artikel 5.15c zal bij de betrokken teams of team twee 
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht en ontvangt het eventuele andere 
team alle matchpunten. 
 
5.16 STARTTIJDEN 
 
5.16.1 STARTTIJDEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN (18 holes banen) 
 
HOOFDKLASSE 
18 holes foursomes start 09.00 uur (start 1e tee) - 2 wedstrijden 
 start 09.00 uur (start 10e tee) - 1 wedstrijd 
18 holes singles start 13.30 uur (start 1e tee) - 2 wedstrijden 
 start 13.30 uur (start 10e tee) - 1 wedstrijd 
 
2 POULES VAN 36 HOLES 
18 holes foursomes start 09.00 uur (start 1e en 10e tee) 
18 holes singles start 13.30 uur (start 1e en 10e tee) 
 
2 POULES VAN 27 HOLES 
9 holes greensomes start 10.30 uur (start 1e en 10e tee) 
18 holes singles start 13.30 uur (start 1e en 10e tee) 
 
2 POULES VAN 18 HOLES 
18 holes singles start 11.30 uur 
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1 POULE VAN 36 HOLES en 1 POULE VAN 27 HOLES 
18 holes foursomes start 09.00 uur 
9 holes greensomes start 10.00 uur 
18 holes singles start 13.30 uur (start 1e en 10e tee) 
 
1 POULE VAN 36 HOLES en 1 POULE VAN 18 HOLES 
18 holes foursomes start 09.00 uur 
18 holes singles DubbelNegen start 11.30 uur 
18 holes singles start 13.30 uur 
 
1 POULE VAN 27 HOLES en 1 POULE VAN 18 HOLES 
9 holes greensomes start 10.30 uur 
18 holes singles DubbelNegen start 11.30 uur 
18 holes singles start 13.30 uur 
 
1 POULE VAN 36 HOLES 
18 holes foursomes start 09.00 uur 
18 holes singles start 13.30 uur 
 
1 POULE VAN 27 HOLES 
9 holes greensomes start 10.30 uur 
18 holes singles start 13.30 uur 
 
1 POULE VAN 18 HOLES 
18 holes singles DubbelNegen start 11.30 uur 
 
In enkele gevallen kan het voorkomen dat drie poules spelen op één baan 
(bijvoorbeeld 1 x 27 holes en 2 x 18 holes). Alleen in dit geval geldt dat de gastclub 
bepaalde en afwijkende starttijden mag vaststellen. 
 
5.16.2 STARTTIJDEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN COMPACT COURSE 

COMPETITIE 
 
1 POULE VAN 36 HOLES 
18 holes foursomes start tussen 09.00 uur en 10.30 uur 
18 holes singles start tussen 12.00 uur en 14.00 uur 
 
1 POULE VAN 18 HOLES 
18 holes singles DubbelNegen start tussen 9.00 uur en 11.00 uur 
 
5.16.3 STARTTIJDEN JEUGDCOMPETITIEWEDSTRIJDEN OVER 18 HOLES 
 
De start van de jeugdcompetitiewedstrijden over 18 holes dient in principe om 09.00 
uur plaats te vinden. 
 
De wedstrijden in de Jeugdcompetitie over 18 holes worden zonder onderbreking 
gespeeld.  
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Bij overtreding van deze regel (5.16.1 t/m 5.16.4) kan de Commissie Competitie het 
ontvangende team maximaal 2 wedstrijdpunten in mindering brengen. 
 
5.17 TAKEN VAN CAPTAINS OP DE WEDSTRIJDDAG 
 
De taken van de captains zijn: 
1. De spelende captain vult het teamopgave formulier correct en volledig in met de 

voor de speeldag geldende spelers en opstellingen; 
2. De spelende captain informeert zijn/haar team over de opstelling; 
3. De spelende captain overhandigt, uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste 

match, het volledig ingevulde teamopgave formulier van het eigen team aan de 
ontvangende captain; 

4. De ontvangende captain vult aan de hand van de overgelegde teamopgave 
formulieren het wedstrijdformulier in; 

5. De ontvangende captain overhandigt het ingevulde wedstrijdformulier tezamen 
met de teamopgave formulieren aan de spelende captains; 

6. De spelende captain controleert aan de hand van de ingevulde teamopgave 
formulieren of het wedstrijdformulier correct is ingevuld; 

7. De ontvangende captain verricht de toss; 
8. De ontvangende captain vult de uitslagen van de gespeelde matches in op het 

wedstrijdformulier. 
 

Herhaal voor de 27- en 36-holes competitie stap 1 t/m 8 (met uitzondering van 
stap 7) nadat de foursome/greensome matches zijn gespeeld, voor het bepalen 
van de single opstellingen. 

 
9. De spelende captain controleert alle gegevens op het wedstrijdformulier en indien 

juist ondertekent van het wedstrijdformulier. 
 
5.18  BASISSPELERS 
 
5.18.1 OPGAVE BASISSPELERS 
 
De online opgave van de basisspelers van een team moet één week voor aanvang van 
de competitie op het Federatiebureau zijn. Zie ook art. 4.2.4. 
Alleen met toestemming van de Commissie Competitie en na gebleken noodzaak, is 
het tot aan de eerste competitiewedstrijd van een team mogelijk de inschrijflijst van 
basisspelers van een team te wijzigen bij de NGF.  
Er moeten ten minste 6 en maximaal 8 basisspelers (jeugd minimaal 4 en maximaal 
6) per team worden opgegeven. 
Alle opgeven basisspelers moeten voldoen aan de deelnamecriteria. Zie ook artikelen 
2.1 en 2.2.  
Als basisspeler mogen geen spelers op het teamopgave formulier vermeld worden van 
wie op voorhand vaststaat dat zij niet zullen deelnemen aan de competitiewedstrijden 
van het desbetreffende team. Bij overtreding kan door de Commissie Competitie een 
sanctie worden opgelegd. 
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Bij overtreding van deze regel kan het ingeschreven team uitgesloten worden van 
deelname aan de competitie. 
 
5.18.2 BASISSPELER SLECHTS BIJ ÉÉN TEAM 
 
Men mag slechts in één team basisspeler zijn, met uitzondering van jeugdspelers die 
basisspeler mogen zijn in één jeugdteam en één dames/herenteam. Daarnaast mogen 
spelers aan de Compact Course competitie deelnemen, ongeacht of zij al speler zijn in 
een ander team.  
 
Bij overtreding van deze regel wordt verdere deelname aan de competitie aan de 
betrokken speler ontzegd en mag deze voor de nog te spelen wedstrijden, inclusief 
eindwedstrijden, niet worden vervangen door een andere speler. De behaalde 
matchpunten van alle wedstrijden van de betrokken speler vervallen. 
 
5.18.3 SPEELGERECHTIGDHEID 
 
Om te mogen deelnemen aan een poule- of eindwedstrijd, moet voor basisspelers 
onder meer zijn voldaan aan een correcte ‘opgave’ en aan de criteria voor leeftijd en 
handicap. 
 
Bij overtreding van deze regel ontvangt de tegenstander voor elke niet 
speelgerechtigde basisspeler de matchpunten voor de betreffende matches. 
 
5.19 INVALLERS 
 
5.19.1 
Een invaller moet aan de deelnamecriteria (zie 2.1 en 2.2) voldoen. 
 
Op het wedstrijdformulier dient deze invaller voorzien te worden van een sterretje * 
(zie 5.19.2) of de tekst ‘w.c.’ (zie 5.19.4). 
 
Indien de invaller(s) niet is (zijn) voorzien van een * of ‘w.c.’ op het 
wedstrijdformulier, kan de Commissie Competitie de uitslagen van de wedstrijd 
wijzigen. 
 
5.19.2 
Een invaller moet eenzelfde of hogere handicap hebben, dan de basisspeler waarvoor 
hij invalt. 
 
Een basisspeler van een hoger team mag nooit invallen in een lager team. 
Een basisspeler van een lager team mag wel invallen in een hoger team.  
Het 1e team is het hoogste team, gevolgd door eventuele 2e, 3e teams, etc. 
 
Een basisspeler uit een team dat meer holes per wedstrijddag speelt, mag nooit 
invallen in een team dat minder holes speelt. 
Een basisspeler uit een team dat minder holes per wedstrijddag speelt, mag wel 



Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Competitiereglement 2017 

Februari 2017 23 

invallen in een team dat meer holes speelt. 
 
In de Jeugd 18-holes en de Jeugd Par-3 18-holes is, naast de deelnamecriteria, geen 
restrictie voor een invaller. 
 
5.19.3 
 
Een basisspeler, die geregistreerd staat in een team spelend op de zaterdag, zondag of 
dinsdag, mag nooit invallen in een seniorenteam spelend op de donderdag of vrijdag. 
 
Een basisspeler, die geregistreerd staat in een seniorenteam spelend op de donderdag 
of vrijdag, mag nooit invallen in een team spelend op de zaterdag, zondag of dinsdag. 
 
Een basisspeelster, die geregistreerd staat in een team (geen jeugdteam) spelend op 
de zaterdag of zondag, mag nooit invallen in een team spelend op de dinsdag. 
 
Een basisspeelster, die geregistreerd staat in een team spelend op de dinsdag mag wel 
invallen in een team spelend op de zaterdag of zondag, mits zij aan de handicap-eis 
voldoet. 
 
5.19.4 Wildcard 
 
Uitsluitend in de Standaard Afdeling geldt dat de captain over één ‘wildcard’ per 
speeldag kan beschikken. 
De wildcard houdt in dat deze invaller niet aan de artikelen 5.19.2 en/of 5.19.3 hoeft te 
voldoen.  
 
Deze speler mag echter in die kalenderweek niet ook in een ander competitieteam 
spelen of gespeeld hebben, ook al is hij/zij basisspeler in een ander team. 
Een kalenderweek loopt van maandag t/m zondag. 
 
Bij overtreding van de artikelen 5.19.2, 5.19.3 en/of 5.19.4 ontvangt de tegenstander 
voor elke niet-speelgerechtigde invaller de matchpunten voor de betreffende matches. 
 
5.20 OPSTELLING VAN EEN VOLLEDIG TEAM 
 
De opstelling van een team is gebaseerd op de playing handicaps voor een ronde van 
18 holes van de spelers, geldend voor de baan en de tees waar de wedstrijd wordt 
gespeeld. Ook voor de 9 holes greensome moet de tabel voor een ronde van 18 holes 
gebruikt worden. Bij gelijke playing handicaps van twee of meerdere spelers bepaalt de 
captain voor iedere ronde de volgorde waarin de betrokken spelers worden opgesteld. 
NB Tenzij anders vermeld, wordt in dit reglement met ‘ronde’ bedoeld de ochtend- of 

middagronde van een team. 
 
Voor foursomes en greensomes geldt alleen de volgorde van de gezamenlijke playing 
handicaps van ieder paar, van laag naar hoog. De captain is vrij in de keuze van de 
spelers voor ieder paar. 
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In de foursomes van de Compact Course Competitie geldt dat ieder paar moet 
bestaan uit een dame en een heer. 
 
Voor singles geldt de volgorde van playing handicaps van de spelers, van laag naar 
hoog. 
 
Voorbeelden voor een team met 6 spelers. 
 

SPELER HANDICAP PLAYING HANDICAP 
A 13.2 14 
B 13.7 15 
C 15.5 16 
D 15.3 16 
E 17.2 18 
F 18.2 19 

 
Foursomes/greensomes - opstelling van de paren in volgorde van gezamenlijke 
playing handicaps; één van de juiste opstellingen is: 
A + D 14 + 16 = 30 
B + C 15 + 16 = 31 
E + F 18 + 19 = 37 
- ook de volgorde A+D (som 30), B+F (som 34), C+E (som 34) is juist; de captain 

mag in dit geval de volgorde C+E en B+F omdraaien. 
- wordt E+F als eerste paar opgesteld, dan spelen alle paren in een onjuiste volgorde. 
 
Singles - opstelling A, B, C, D, E, F is juist. 
- de captain mag volgorde C en D omdraaien. 
- als de volgorde van B en F wordt omgedraaid, levert dat twee opstellingsfouten op. 
- als F als eerste speler wordt opgesteld, speelt het team in een onjuiste volgorde. 
 
Bij overtreding van deze regel ontvangt de tegenstander voor elke verkeerd opgestelde 
partij de matchpunten voor de betreffende matches. 
 
5.21 OPSTELLING VAN EEN ONVOLLEDIG TEAM 
 
De opstelling wordt bepaald met de aanwezige spelers. Een team is nog gerechtigd te 
spelen als minstens vier spelers (jeugdteams twee spelers) aanwezig zijn. 
Voor spelers die te laat verschijnen, zie artikel 5.27. 
 
Foursomes/greensomes: 
- de niet-aanwezige speler wordt in de laatste partij opgesteld, de partij vervalt. 
- de twee niet-aanwezige spelers worden in de laatste partij opgesteld, de partij vervalt. 
 
Singles: 
- de niet-aanwezige speler wordt in de laatste partij opgesteld, de partij vervalt. 
- de twee niet-aanwezige spelers worden in de laatste twee partijen opgesteld, de twee 
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partijen vervallen. 
 
De punten van de vervallen partijen worden toegekend aan de aanwezige 
tegenstander. 
 
5.22 BEKENDMAKEN OPSTELLING 
 
Captains van tegen elkaar spelende teams moeten minimaal 15 minuten voor aanvang 
van de foursomes of greensomes en de singles de opstelling van hun team bekend 
maken door overhandiging van het ingevulde teamopgaveformulier aan de 
ontvangende captain. 
Deze vult daarna het wedstrijdformulier dienovereenkomstig in, tenzij blijkt dat de 
opstelling niet juist is. In dat geval corrigeert de captain van het team met de 
verkeerde opstelling eerst zijn opstelling; het aanbrengen van andere wijzigingen is 
daarbij niet toegestaan. 
Voor de procedure wordt verwezen naar Artikel 5.17. 
 
5.23 CONTROLE OPSTELLING 
 
De opstelling van het team van de tegenstander moet vóór aanvang van de wedstrijd 
of ronde worden gecontroleerd aan de hand van de handicapinformatie van het 
teamopgaveformulier. Als een ronde eenmaal is aangevangen, kan over de opstelling 
geen bezwaar meer worden gemaakt. 
 
5.24 NIET VERSCHIJNEN VAN (EEN) REEDS OPGESTELDE SPELER(S) 
 
Indien een speler niet verschijnt, nadat de opstelling is bekendgemaakt, ontvangt de 
tegenstander per match de matchpunten. 
 
Indien twee/vier tegen elkaar opgestelde spelers niet verschijnen, nadat de opstelling 
is bekendgemaakt, ontvangen beide teams voor de betreffende match 0 matchpunten. 
 
In beide gevallen blijft de oorspronkelijke opstelling gehandhaafd. 
 
5.25 STARTVOLGORDE 
 
De volgorde waarin wordt gestart, staat in beginsel los van de opstelling. De captains 
kunnen in onderling overleg de startvolgorde van de matches bepalen. Indien hierover 
geen overeenstemming wordt bereikt, wordt bij het starten de volgorde van opstelling 
aangehouden, van laag naar hoog. 
Alléén in de 18 holes compact course competitie kan de gastclub besluiten een 
shotgun-start toe te staan.  
 
5.26 DE TOSS 
 
Captains loten om de ‘honour’. De winnaar van de toss mag kiezen of zijn team als 
eerste of als laatste afslaat. Indien 's ochtends als eerste wordt afgeslagen, betekent 
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dit dat 's middags als laatste wordt afgeslagen. 
Bij de wedstrijden in de 18-holes Afdeling wordt er alleen maar geloot voor de ‘honour’ 
op de 1e tee. Deze zal niet omdraaien op de 10e tee. 
 
5.27 TE LAAT AAN DE START 
 
Zie hiervoor Regel 6.3 van de Golfregels. 
 
5.28 UITVALLEN VAN EEN SPELER 
 
Bij het uitvallen van een speler tijdens of na de ochtendronde blijft de opstelling in 
volgorde van playing handicap in de singles gehandhaafd, als ware het team nog 
compleet. 
Invallers zijn niet toegestaan. 
 
De tegenstander ontvangt de matchpunten per niet-gespeelde of afgebroken match. 
 
5.29 NIET VERSCHIJNEN VAN TEAMS 
 
Verschijnt het team bij poulewedstrijden met minder dan vier (c.q. twee) spelers dan 
zal worden onderzocht of er sprake is van opzet. 
Indien er geen sprake is van opzet ontvangt het andere team alle matchpunten. 
 
Indien het team of de spelers zonder afdoende reden niet zijn komen opdagen, zal het 
team na een beslissing terzake van de Commissie Competitie van verdere deelname 
aan de competitie worden uitgesloten en vervallen alle wedstrijduitslagen van het 
betreffende team, het team eindigt als laatste in de poule. 
De betreffende club zal het daarop volgende jaar in die afdeling maximaal het aantal 
teams kunnen inschrijven, waarmee de competitie is uitgespeeld. 
 
Bij eindwedstrijden betrokken teams worden geacht daadwerkelijk beschikbaar te zijn 
om aan die wedstrijden deel te nemen. Voor zover dat onverhoopt niet het geval 
mocht zijn, dient de captain uiterlijk 5 dagen voor de speeldatum bij de Commissie 
Competitie af te zeggen. In dat geval treedt het team dat als tweede is geëindigd in de 
desbetreffende poule in de plaats van het kampioensteam. 
Mocht ook dit team niet beschikbaar zijn dan wordt de eindwedstrijd niet verspeeld en 
ontvangt de tegenstander alle matchpunten.  
Ook indien een team met minder dan vier (c.q. twee) spelers verschijnt, ontvangt het 
andere team alle matchpunten.  
 
Deze overtreding heeft geen gevolgen voor het daaropvolgende competitiejaar. 
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5.30 BEZWAREN EN PROTESTEN 
 
5.30.1 BEZWAREN 
 
Indien een captain voor een wedstrijd of ronde niet over de juiste gegevens van de 
tegenpartij kan beschikken (een volledig bijgehouden teamopgave formulier) om 
zodoende de speelgerechtigheid van de spelers en/of de juistheid van de opstelling 
vast te stellen, dient vóór aanvang van de wedstrijd of ronde bezwaar worden gemaakt. 
 
Indien een captain vaststelt dat de opstelling van de tegenstander onjuist is, heeft hij 
de plicht    dit voor aanvang van de wedstrijd of ronde te melden zodat correctie 
mogelijk is. Na aanvang van de ronde is een bezwaar niet meer mogelijk, tenzij blijkt 
dat de captain inzake de speelgerechtigheid of de opstelling onjuiste informatie heeft 
ontvangen.  
Indien een dergelijk bezwaar tijdig gemaakt wordt en er geen correctie volgt, kan een 
captain protest aantekenen 
 
5.30.2 PROTESTEN 
 
Voorwaarde voor het indienen van een protest is dat het wedstrijdformulier niet 
ondertekend wordt en beide captains een schriftelijk verslag doen van het voorval in 
een bijlage bij het wedstrijdformulier. 
Een protest van een captain wordt niet in behandeling genomen wanneer hij het 
wedstrijdformulier wel    ondertekend heeft, tenzij de Commissie Competitie ervan 
overtuigd is dat er opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. 
De Commissie Competitie beslist over protesten en kan een straf opleggen na 
gebleken overtreding van het competitiereglement. 
 
Na een toegewezen protest inzake de opstelling worden per ronde maximaal vier 
matchpunten (maximaal zes matchpunten bij DubbelNegen wedstrijden), behaald 
door niet juist opgestelde spelers, toegewezen aan de tegenstander. 
 
Na een toegewezen protest inzake de speelgerechtigheid wordt de daarbij behorende 
straf opgelegd. 
 
5.30.3 BEVOEGDHEID COMMISSIE COMPETITIE 
 
De Commissie Competitie kan ook op eigen initiatief een onderzoek doen naar het 
verloop van een wedstrijd en een en ander toetsen aan het competitiereglement. Na 
onderzoek kan de commissie een straf behorend bij de aard van de overtreding 
opleggen. De uitspraak van de Commissie Competitie is in alle gevallen definitief. 
De commissie kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van het 
competitiereglement. 
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5.31 ONDERTEKENEN WEDSTRIJDFORMULIER 
 
Met de ondertekening van het wedstrijdformulier bekrachtigt de spelende captain dat 
de gegevens van het eigen team en van de tegenstander juist zijn vermeld én dat de 
controles ten aanzien van het wedstrijdformulier zijn uitgevoerd. 
De captain van de gastclub moet na afloop van de wedstrijd de wedstrijdformulieren 
nog dezelfde dag volledig invoeren op de website en de wedstrijdformulieren in archief 
bewaren. 
 
5.32 PUNTENTELLING 
 
5.32.1 MATCH- EN WEDSTRIJDPUNTEN 36- EN 27-HOLES WEDSTRIJDEN 
 
Voor een gewonnen match krijgt een team twee matchpunten; bij een gelijke 
eindstand ontvangt ieder team één matchpunt. De wedstrijd wordt gewonnen door het 
team met de meeste matchpunten. Het winnende team krijgt, ter bepaling van de 
stand in de poule twee wedstrijdpunten. Eindigt de wedstrijd gelijk dan krijgen beide 
teams één wedstrijdpunt. 
 
5.32.2 MATCH- EN WEDSTRIJDPUNTEN 18-HOLES WEDSTRIJDEN 
 
Voor het winnen van de eerste 9 holes: twee matchpunten. 
Voor het winnen van de tweede 9 holes: twee matchpunten. 
Voor het winnen van 18 holes: twee matchpunten. 
Bij een gelijke eindstand na 9 holes en/of 18 holes krijgt iedere speler per 
matchonderdeel één matchpunt. 
Zowel de eerste 9 holes, als de tweede 9 holes moeten volledig en zonder 
onderbreking worden uitgespeeld. De wedstrijd wordt gewonnen door het team met 
de meeste matchpunten. Het winnende team krijgt, ter bepaling van de stand in de 
poule twee wedstrijdpunten. Eindigt de wedstrijd gelijk dan krijgen beide teams één 
wedstrijdpunt. 
 
Toevoeging Jeugd 18-holes Afdeling en Jeugd Par-3 18-holes Afdeling 
Tevens worden de Stablefordscores van speler 1 en speler 2 van team A bij elkaar 
opgeteld. Deze totaalscore wordt vergeleken met de totaalscore van de speler 1 en 
speler 2 van team B. Het team met de betere totaalscore ontvangt hiervoor twee 
matchpunten. Bij een gelijke eindstand ontvangt het team één matchpunt. 
Hetzelfde geldt voor de speler 3 en speler 4 van de teams A en B. Het team met de 
betere totaalscore ontvangt hiervoor ook twee matchpunten. 
 
5.33 GELIJKE EINDSTAND POULE NA POULEWEDSTRIJDEN 
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de eindstand van de poulewedstrijden beslist 
het aantal behaalde matchpunten. Is dit ook gelijk dan beslist (beslissen) de 
onderlinge uitslag(en). Daarna het resultaat van de onderlinge single-uitslagen. 
Vervolgens de som van de holes up en holes te gaan van de gewonnen matches van 
de onderlinge wedstrijd(en). Daarna de som van de holes up en de holes te gaan van 
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de gewonnen singles. Ten slotte beslist het lot. 
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de eindstand van de poulewedstrijden bij de 
jeugd beslist het aantal matchpunten. Is dit ook gelijk dan beslissen de onderlinge 
uitslagen. Daarna het cumulatieve resultaat van de individuele resultaten. Is dit ook 
gelijk, dan beslist het lot. 
 
5.34.1 GELIJKE EINDSTAND BIJ EINDWEDSTRIJDEN 
 
Bij alle eindwedstrijden wordt een match bij een gelijke eindstand na de  
9e of 18e hole niet voortgezet. De matchpunten worden gedeeld. 
Bij een gelijk aantal matchpunten wordt de wedstrijd beslist door het spelen van een 
sudden-death play-off, door één speler van beide teams, door de captain aan te wijzen. 
Indien de stand in de (kruis-/halve) finale om het Landskampioenschap van alle 
Hoofdklassen na alle partijen gelijk is, zal er een sudden death play-off gespeeld 
worden door 3 spelers. Deze spelers worden door de captain aangewezen. Spelers met 
de laagste handicaps spelen tegen elkaar, enz. De startvolgorde mag door de captains 
bepaald worden. 
 
5.34.2 SUDDEN DEATH 
 
Bij een sudden death play off wordt gestart op hole 1. Indien sprake is van een gelijke 
score wordt de match vervolgd op hole 2, enz..   
 
Matchplay: 
 
Bij een sudden death play off met één speler per team wint een team de wedstrijd 
zodra de speler van dat team een hole wint.  
 
Bij een sudden death play off met drie spelers per team wint een team de wedstrijd 
zodra twee spelers van dat team een hole hebben gewonnen. De spelers die een 
match gewonnen hebben door een hole te winnen, spelen niet verder.  
 
Stableford: 
 
Bij een sudden death play off met één speler per team wint een team de wedstrijd 
zodra de speler van dat team op een hole meer punten scoort dan de tegenstander.  
 
Bij een sudden death play off met drie spelers per team wint een team de wedstrijd 
zodra twee spelers van dat team op een hole meer punten hebben gescoord dan de 
tegenstander. De spelers die een match gewonnen hebben door op een hole meer 
punten dan de tegenstander te scoren, spelen niet verder.  
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5.35 VASTSTELLING UITSLAG POULE- EN EINDWEDSTRIJDEN 
 
De uitslag van een match staat vast als de spelers van beide teams, met inachtneming 
van Regel 2.5 van de Golfregels, eenzelfde uitslag aan hun captains hebben 
meegedeeld en deze door beide captains akkoord is bevonden. 
De uitslag van een poulewedstrijd staat vast als de uitslagen van alle matches 
vaststaan en door de captains akkoord zijn bevonden. 
Indien bij een eindwedstrijd winst of verlies van de wedstrijd duidelijk is kunnen de 
matches die nog voortduren worden afgebroken, door het ‘geven’ van die resterende 
matches. 
 
5.36 AFGEBROKEN/AFGELASTE WEDSTRIJD 
 
Een wedstrijd kan uitsluitend worden afgebroken/afgelast door de referee of een 
bevoegde clubfunctionaris. Bij afbreken worden de uitgespeelde matches niet 
overgespeeld; de uitslagen blijven geldig. Matches die niet op dezelfde dag zijn 
uitgespeeld, moeten geheel worden overgespeeld op een andere dag. In dat geval is 
het toegestaan de samenstelling van het team te wijzigen, met inachtneming van de 
invallersregeling. De betrokken captains moeten in onderling overleg met elkaar en na 
raadpleging van de Commissie Competitie en met de gastclub een nieuwe datum 
(binnen drie weken) vaststellen. Indien men niet tot overeenstemming komt, beslist 
de Commissie Competitie. 
 
NB In geval van onweer mag een speler zelf conform Regel 6.8 van de Golfregels het 

spel tijdelijk onderbreken. 
 
5.37 ‘WAIVING’ 
 
Het door captains onderling ontheffing verlenen (‘waiving’) van de regels van 
hoofdstuk 5 is niet toegestaan. 
 
Bij overtreding van deze regel worden bij beide teams twee wedstrijdpunten in 
mindering gebracht. 
 


