
HGC Wedstrijdreglement          Versie: 2022 

Algemeen 

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient 

Golfclub of St. Andrews en de ‘local rules’ zoals van kracht op de Haarlemmermeersche Golfclub. 

2. Het wedstrijdreglement geldt voor alle door of namens de wedstrijdcommissie te organiseren wedstrijden. 

3. De wedstrijdcommissie heeft het recht voor bepaalde wedstrijden minimumeisen voor te schrijven, zoals 

bijvoorbeeld een maximum handicap. 

4. De wedstrijdcommissie heeft het recht om data van wedstrijden te veranderen, de wedstrijdvorm te 

veranderen, de handicaplimiet te veranderen en/of het aantal inschrijvingen te beperken, alsmede een 

wedstrijd bij onvoldoende deelname te laten vervallen. 

5. De wedstrijdcommissie bepaalt de starttijden en deelt de flights in. 

6. Het gebruik van de telefoon-/berichtenfunctie van mobiele telefoons & smartwatches tijdens de wedstrijd is 

alleen toegestaan in geval van een acuut noodgeval, in alle andere gevallen is het verboden op straffe van 

diskwalificatie, tenzij de wedstrijdleiding hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (zoals b.v. voor 

het inroepen van hulp van een referee of marshal). 

7. Regel 4.3a (Toestaan en verboden gebruik van uitrusting) is van toepassing aangaande het gebruik van een 

afstandmeter. 

Inschrijven voor wedstrijden 

10. Inschrijving staat alleen open voor leden van de Haarlemmermeersche Golfclub (HGC) tenzij anders vermeld. 

11. De exact handicap van het lid op het moment van inschrijven is bepalend voor de categorie waarvoor een lid 

zich mag inschrijven. Een lid met een WHS-handicap binnen + of -3 ten opzichte van de betreffende 

categorie kan als reserve, voor deelname buiten mededinging, worden ingeschreven. 

12. Inschrijving vangt ongeveer 6 weken voor de wedstrijddag aan via de website van de HGC & de HGC-

webapp. Wanneer van toepassing ook de naam en de handicap van introducé vermelden. 

13. Als ook voor andere (team)leden wordt ingeschreven dient duidelijk te zijn dat de betreffende leden 

geïnformeerd zijn. In geval van een "no show" worden de betreffende leden hierop aangesproken met een 

eventuele schorsing. 

14. De mogelijkheid tot inschrijving sluit 8 dagen voor de wedstrijd, de exacte sluitingsdatum staat vermeld bij 

de wedstrijdgegevens op de wedstrijdkalender en op de inschrijflijst. 

15. Na de sluitingsdatum worden in principe geen inschrijvingen meer geaccepteerd. Eventuele late 

inschrijvingen kunnen uitsluitend plaatsvinden na (telefonisch) overleg met de wedstrijdleider. 

16. Leden, die geen amateurstatus hebben, kunnen zich inschrijven voor clubwedstrijden mits zij beschikken 

over een actieve clubhandicap. Voor de Strokeplay Kampioenschappen en Matchplay Kampioenschappen 

kunnen deze leden zich niet inschrijven. 

17. Jeugdleden kunnen zich inschrijven voor de Strokeplay Kampioenschappen en Matchplay 

Kampioenschappen mits zij door de Jeugdcommissie hiervoor geschikt geacht worden en aan de gestelde 

WHS-handicap voldoen. 

18. Jeugdleden die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar nog geen 16 jaar oud zijn, kunnen zich het 

gehele kalenderjaar niet inschrijven voor door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden. Op 

voorspraak van de Jeugdcommissie kan van deze regel worden afgeweken. 

19. Voor alle wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De hoogte van het 

inschrijfgeld staat vermeld bij de wedstrijdgegevens op de wedstrijdkalender op de website en de HGC-

webapp. 

20. Bij wedstrijden waaraan een maaltijd is verbonden, wordt aangenomen dat iedereen die inschrijft aan de 

maaltijd deelneemt, tenzij bij de inschrijving expliciet is vermeld dat niet wordt meegegeten. Dit geldt ook 

voor deelnemers die niet zelf hebben ingeschreven. 

 

 

 



 

Startlijst 

21. De startlijst wordt uiterlijk in het weekend voor de datum van de wedstrijd op de website & de webapp van 

de HGC geplaatst. De startlijst vermeldt alle deelnemers, flight indelingen en starttijden. Bij een wedstrijd 

waar sprake is van een gunshot start zal ook de starthole worden vermeld. 

Afzeggen/afmelden 

22. Gedurende de inschrijfperiode kunnen leden zich afmelden via de website of de webapp van de HGC (NIET 

via e-mail). Na de sluitingsdatum kan een lid zich alleen in bijzondere gevallen (bijv. ziekte) telefonisch 

afmelden bij de wedstrijdleiding. Het aanvoeren van de weersomstandigheden als reden voor afmelding 

wordt niet geaccepteerd als geldige reden. 

23. Indien een lid, dat zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven, zich niet heeft 

afgemeld of zonder geldige reden niet op komt dagen (‘no show’), blijft het lid het inschrijfgeld en eventuele 

additionele kosten, zoals een gereserveerde maaltijd of deelname aan een buffet, verschuldigd. Als ook 

achteraf geen goede reden kan worden gegeven, kan een schorsing voor 3 wedstrijden volgen. Het lid moet 

het voorgenoemde bedrag, vóór de eerstvolgende wedstrijd, waaraan het lid weer mag deelnemen, contant 

voldoen of storten op de aangegeven bankrekening van de Haarlemmermeersche Golfclub. 

Afgelasten van de wedstrijd 

24. De wedstrijdcommissie bepaalt of een wedstrijd al dan niet doorgaat. Indien de wedstrijd afgelast wordt 

(bijv. vanwege de conditie van de baan) zal dit uiterlijk 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd op de website 

van de HGC worden gepubliceerd. 

Melden op de wedstrijddag 

25. Deelnemers dienen zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdtafel. De 

commissie besluit als de speler door uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd kan starten. 

26. Deelnemers dienen bij het melden het inschrijfgeld en eventuele additionele wedstrijdkosten (bijvoorbeeld 

voor een maaltijd/buffet) te voldoen. Bij wedstrijden met deelname van niet leden zal een greenfee bij 

aanmelding verschuldigd zijn. Na aanmelding ontvangt de deelnemer de scorekaart met naam en handicap. 

De speler is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de handicap. 

27. Op de scorekaart is de vastgestelde ronde aangegeven. Ter bepaling van een uitslag bij gelijk eindigen, zal de 

op de scorekaart aangegeven laatste 9 holes gelden, ongeacht de volgorde van spelen. Bij bepaalde 

wedstrijdvormen kan de wedstrijdleiding een alternatief parcours vaststellen. 

28. Voor de toepassing van Regel 5.3a (Wanneer een ronde begonnen moet worden) geldt de tijdwaarneming 

door een door de commissie aangestelde starter als vaststaand. 

Het spelen 

29. De toegestane speeltijden voor de banen Leeghwater, Lynden en Cruquius zijn als volgt: 

9-holes lus  Leeghwater   Lynden    Cruquius 

2-bal   1 uur en 46 minuten  1 uur en 48 minuten  1 uur en 41 minuten 

3-bal en 4-bal  2 uur en 4 minuten  2 uur en 6 minuten  1 uur en 59 minuten 

30. Als een groep de ronde (of een aantal holes) heeft afgerond in meer dan de in artikel 29 genoemde 

toegestane speeltijd (of een deel hiervan bij minder dan 9 holes) vanaf de starttijd en de groep meer 

tijdsafstand heeft tot de groep voor hen dan het startinterval krijgen alle spelers in de groep: 

Bij de eerste tijdsoverschrijding: een mondelinge formele waarschuwing 

Bij de tweede tijdsoverschrijding: één strafslag. 

Bij 18 holes wedstrijden worden de lus-tijden bij elkaar opgeteld. De eerste groep is uit positie als de groep 

achter is op het speelschema. Iedere volgende groep is uit positie als de groep meer dan de startinterval 

afstand heeft ten opzichte van de voorafgaande groep en achter is op het speelschema. Bij afwezigheid van 

verzachtende omstandigheden kan een groep die uit positie is, worden getimed. In dat geval zal van elke 



speler in de groep de benodigde tijd voor ieder slag worden opgenomen. Een speler wiens groep getimed is, 

behoudt een tijdsoverschrijding tijdens de ronde, zelfs als de groep daarna niet meer uit positie is of de 

ronde uitspeelt binnen de toegestane tijd.  

Bij wedstrijden, die zonder referee worden gespeeld, benoemt de wedstrijdleiding zo nodig een 

tijdwaarnemer. In het geval dat de spelers worden getimed gelden de volgende limieten voor het doen van 

een slag gerekend vanaf het moment dat een speler aan de beurt is. Er is sprake van een tijdsoverschrijding 

als een speler: 

1. Als eerste moet spelen en meer dan 50 seconden doet over een slag naar de green (inclusief een afslag 

op een par 3 hole), een chip of een putt. 

2. Meer dan 40 seconden doet over een afslag of als tweede of derde moet spelen, over een slag naar de 

green, een chip of een putt. 

Sancties: 

- Matchplay: 

Eerste tijdsoverschrijding: mondelinge formele waarschuwing 

Tweede tijdsoverschrijding: verlies van de hole en verdere keren telkens verlies van hole 

- Strokeplay: 

Eerste tijdsoverschrijding: mondelinge formele waarschuwing. 

Tweede tijdsoverschrijding: 1 strafslag. 

Derde tijdsoverschrijding: 2 strafslagen. 

Volgende tijdsoverschrijding: diskwalificatie. 

31. Bij Stableford wedstrijden, Par wedstrijden en Bogey wedstrijden moet de bal opgenomen worden als er op 

een hole niet meer gescoord kan worden. Bij overtreding zal Regel 5.6a (Onnodig oponthoud van het spel) 

van toepassing zijn. 

32. Bij Strokeplay wedstrijden kan een speler, die niet meer voor een prijs in aanmerking komt, ter voorkoming 

van langzaam spel besluiten om verder te spelen als in een Stableford wedstrijd nadat de speler zijn marker 

hiervan in kennis heeft gesteld. De speler speelt buiten mededinging de qualifying wedstrijd uit. 

33. Een speler die, om welke reden dan ook, niet meer de beschikking heeft over een marker dient zelf zorg te 

dragen voor een vervangende marker uit zijn eigen flight of uit een andere flight. Na afloop van de wedstrijd 

maakt de speler melding van een vervangende marker. 

 

Verwacht gedrag van alle spelers (Regel 1.2a) & Gedragscode (Regel 1.2b) 

34. Verwacht gedrag van alle spelers (Regel 1.2a): 

Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, (“The Spirit of the Game”) door: 

- Integer te handelen – bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle 

opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel. 

- Rekening te houden met anderen – bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in 

acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel. 

- Goed voor de baan te zorgen – bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, 

pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken. 

Er volgt geen straf volgens de regels als de speler zich niet gedraagt volgens deze normen, maar de 

Commissie kan een speler diskwalificeren als deze zich ernstig misdraagt en daarmee handelt in strijd met de 

geest van het spel. 

Andere straffen dan diskwalificatie voor wangedrag door een speler kunnen alleen worden opgelegd als deze 

zijn vastgelegd in een gedragscode volgens Regel 1.2b. 

Gedragscode (Regel 1.2b) 

De Commissie heeft gedragsnormen vastgelegd in een gedragscode en deze als plaatselijke wedstrijdregel 

ingesteld. De gedragscode bevat straffen voor het niet naleven van de gestelde normen, zoals één strafslag 

of de algemene straf. De Commissie kan een speler ook diskwalificeren voor ernstig wangedrag door het niet 

naleven van de gedragscode. 

 



Overtreden van gedragsnormen 

Als speler/speelster krijg je de bijbehorende straf wanneer je een gedragsnorm overtreedt. Spelers en hun 

caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, tijdens, tussen en na 

wedstrijdrondes. 

Voorbeelden zijn: 

• Elke vorm van vernieling van de baan of het clubhuis. 

• Wegslingeren van clubs. Clubs opzettelijk breken. 

• Ballen naar personen gooien. 

• Herhaaldelijk, onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). Zeer luide (emotionele) 

stemverheffingen. 

• Gebrek aan respect tonen voor club-officials, referees, vertegenwoordigers van de golfbaan, medespelers 

en/of toeschouwers. 

• Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de club zou schaden. 

• Iedere andere gedraging of uiting die door de commissie als onaanvaardbaar wordt geacht. 

Straf: Diskwalificatie en verwijderen van speler uit de wedstrijd. 
Behalve in situaties waarbij een referee of wedstrijdleider besluit om de overtredende speler acuut uit de 
lopende wedstrijd te verwijderen, zal de straf van diskwalificatie pas worden uitgesproken na overleg tussen 
referee en Commissie of tussen wedstrijdleiding, Commissie en Regelcommissie. 
Na een tweede diskwalificatie in het seizoen kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd via de 

tuchtcommissie of het bestuur. 

Onderbreken/schorsen van de wedstrijd 

35. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij bijzondere omstandigheden. Het 

onderbreken van de wedstrijd zal worden gedaan door de sirene te laten loeien. Indien de wedstrijd langer 

dan 60 minuten onderbroken moet worden, wordt deze gestaakt. De wedstrijd kan dan op een andere 

datum in zijn geheel worden overgespeeld. 

36. Spelers hebben alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd te onderbreken of te 

staken met inachtneming van Regel 5.7a (Wanneer spelers het spel mogen of moeten stoppen). Spelers die 

zonder toestemming een wedstrijd onderbreken of staken kunnen voor één wedstrijd worden uitgesloten 

van deelname. 

Scorekaarten 

37. Na afloop van de wedstrijd moet elke speler, direct na het verlaten van de laatste hole (in maximaal 10 

minuten) zijn scorekaart met zijn marker controleren en vervolgens zelf direct de scores in de HGC-web-app 

of de Telegolfzuil invoeren. Vervolgens dient de speler (ter controle) de volledig ingevulde en door speler en 

marker ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding in te leveren. Niet correct, onduidelijke en/of 

onvolledig ingevulde kaarten kunnen door de wedstrijdleiding als 'no return' beschouwd worden en/of tot 

diskwalificatie leiden. 

38. Bij Stableford wedstrijden, bij Par wedstrijden en Bogey wedstrijden moet het aantal slagen en de score (per 

hole en totaal) vermeld worden. Bij Strokeplay wedstrijden moet ook het nettoresultaat vermeld worden 

(totaalaantal slagen minus baan handicap). 

39. Een speler is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen scorekaart en niet de marker. Als de Golfregels niet 

correct zijn toegepast kunnen de speler en de marker afhankelijk van de situatie beiden worden 

gediskwalificeerd. 

40. Indien nodig kan, voordat de ondertekende scorekaart wordt ingeleverd, aan de wedstrijdtafel een 

scorekaart gecompleteerd worden of een nieuwe kaart worden ingevuld. De verantwoordelijkheid voor een 

juiste invulling van de scorekaart berust altijd bij de speler. Zodra een scorekaart is ingeleverd is wijzigen niet 

meer mogelijk. 

Prijsuitreiking 

41. Bij het bepalen van het wedstrijdresultaat gelden de volgende regels: 

- Bij Strokeplay wedstrijden zonder handicapverrekening wint het laagst aantal slagen. 



- Bij Strokeplay wedstrijden met handicapverrekening wint de laagst netto score. 

- Bij Stableford wedstrijden wint het hoogste aantal punten. 

- Bij Par wedstrijden en Bogey wedstrijden wint de hoogste score. 

42. Bij gelijk wedstrijdresultaat gelden de volgende regels: 

Bij Strokeplay wedstrijden zonder handicap verrekening: telt bij gelijke score de laagste bruto score over de 

holes 10 tot en met 18 en alsnog gelijk hole 13 tot en met 18 en zo nodig hole 16 tot en met 18 of de 18e 

hole. Als de stand dan nog gelijk is, wint de laagste netto score. 

Bij Strokeplay wedstrijden met handicapverrekening wint bij gelijke stand de laagste score op voornoemde 

holes. 

Bij Stableford wedstrijden en Par wedstrijden wint bij gelijk totaalscore de hoogste score op voornoemde 

holes. 

Als vorenstaande omschreven regelingen geen winnaar oplevert, zal het lot de winnaar bepalen. 

43. Protest tegen de uitslag is mogelijk tot 15 minuten na het bekend worden van de uitslag. 

44. Wisselprijzen blijven eigendom van de Haarlemmermeersche Golfclub. De kampioenschap trofeeën worden 

na de prijsuitreiking in de prijzenkast in het clubhuis geplaatst, de wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat deze 

gegraveerd worden. 

45. De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd. De spelers zijn verplicht de 

prijsuitreiking bij te wonen. Voortijdig vertrek is alleen toegestaan in overleg met de wedstrijdleiding. Een 

speler die zonder afmelding of geldige reden niet aanwezig is bij de prijsuitreiking ontvangt de eventueel 

door de speler gewonnen prijs niet. De prijs kan naar de volgende geplaatste speler gaan of geheel vervallen. 

Qualifying 

46. Individuele Strokeplay wedstrijden, Stableford wedstrijden, Par wedstrijden en Bogey wedstrijden zijn 

qualifying mits de wedstrijd wordt gespeeld onder qualifying baancondities. Qualifying wedstrijden worden 

doorgaans in de wedstrijdkalender en op de inschrijflijst aangeduid met de letter Q. De scorekaarten van een 

qualifying wedstrijd worden door of namens de handicapcommissie verwerkt. Bij het berekenen en 

verwerken van de wedstrijduitslagen is het WHS handicapsysteem van toepassing. 

Protest 

47. Bij protesten over de uitleg van de Rules of Golf zal de regelcommissie als referee optreden. In geval van 

onenigheid over de uitleg en toepassing van de golfregels zal de regelcommissie gevraagd worden een 

bindende uitspraak te doen. 

Overige bepalingen 

48. Voor Matchplay kampioenschappen en Strokeplay kampioenschappen gelden aanvullende voorwaarden.  

49. Voor Mixed Foursome kampioenschappen gelden aanvullende voorwaarden. 

50. Voor de Zomeravond Competitie (ZAC) en de Winter Inloop Competitie (WIC) gelden aanvullende 

voorwaarden. 

Slotbepaling 

51. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, neemt de wedstrijdcommissie een beslissing. 
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