
 

Algemeen 
 
De wedstrijd kalender staat op de website www.golfclubwinterswijk.nl en bevat alle wedstrijden 
van alle commissies. Deze opgaven zijn onder voorbehoud.  
 
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor in dit reglement wijzigingen en/of 
aanpassingen aan te brengen. 
De wedstrijdcommissie kan voor sommige wedstrijden een referee aanstellen.  
In alle gevallen waarin de golfregels of dit wedstrijdreglement onverhoopt niet voorziet, beslist de 
wedstrijdleiding tezamen met eventueel aanwezige wedstrijdcommissieleden    
    
Wedstrijdregels en gedragsregels 

1. zoals vastgesteld door de 
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en volgens de geldende plaatselijke regels van de 
G&CC Winterswijk. 
Op www.golf.nl  is een Nederlandstalige spelers editie (geldig vanaf januari 2019) in PDF te 
downloaden. Het is een verkorte versie van de golfregels. Hierin staan ook de 
gedragsregels. 
Altijd geldt de volledige Golfregels (in de papieren versie of digitaal via de R & 
Golf app of de website  www.randa.org) 
 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement 
en van de plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd strikt aan te houden. 
 

Inschrijven wedstrijden 
 

1. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor een wedstrijd geen doorgang te laten 
vinden, of aan te passen, als er naar haar oordeel te weinig inschrijvingen zijn. Dit kan ook 
als de weersomstandigheden of de toestand van de baan daartoe aanleiding geeft.  
 
Weersomstandigheden: uitgangspunt voor een annuleren van een wedstrijd zijn de 
weercodes die worden afgegeven door het KNMI/RIVM. Weercodes worden afgegeven bij 
extreme omstandigehden als hitte en storm verwachtingen. De kleuren zijn geel, oranje en 
rood.  
Bij een code geel/oranje zal de commisie (indien nodig/gewenst) overleg plegen om de 
wedstrijd aan te passen naar gelang de omstandigheden, vb door het nemen van extra 
voorzorg- of veiligheidsmaatregelen. Kunnen die niet gegarandeerd worden, dan kan de 
wedstrijd alsnog geannuleerd worden. Bij clubwedstrijden moet overlegd worden met 
bestuur. 
Bij code rood wordt in principe de wedstrijd altijd afgelast.  
Wordt een wedstrijd afgelast door een commisie, dan moet dat gemeld worden aan de 
baanmanager.  



2. Inschrijven en uitschrijven voor wedstrijden dient te geschieden op de door de wedstrijd 
commissie aangegeven wijze. Uitschrijven is mogelijk tot de sluiting van de inschrijving. 
Afmelding na het sluiten van de inschrijving is alleen mogelijk bij de wedstrijdleiding onder 
opgaaf van reden.  

3. De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte handicap en dient bij eventuele wijziging 
daarvan, dit vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding.  

4. Als een speler door verlaging/verhoging van de handicap niet meer in aanmerking komt voor 
deelname aan een wedstrijd, waarvoor hij/zij zich eerder had ingeschreven, dient hij/zij dit zo 
spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding door te geven. 

Spelen van wedstrijden 
 
1. Uiterlijk 15 minuten vóór de starttijd dient de speler zich te melden bij de wedstrijdleiding. 

Later verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding de plaats door een reservespeler 
laat innemen.  
 

2. De speler dient tenminste vijf minuten vóór de starttijd op zijn eerste afslagplaats aanwezig 
te zijn. De speler die na zijn starttijd op de afslagplaats komt is gediskwalificeerd voor de 
wedstrijd. Als de speler, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na zijn starttijd op de 
afslagplaats aankomt dan kan de wedstrijdleiding in uitzonderlijke gevallen besluiten de 
speler niet te diskwalificeren; de straf die dan wordt opgelegd voor het niet op tijd starten is 
twee strafslagen op de eerste hole (strokeplay) of verlies van de eerste hole (Matchplay). 

3. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd starten. Volgorde van starten gaat volgens 
startlijst. 

 
4. Bij teamwedstrijden kan bij niet-verschijnen van één van de spelers het team van deelname 

worden uitgesloten.  
 

5. Bij het niet (tijdig) afmelden, het niet (tijdig) verschijnen op de wedstrijddag of bij het verlaten 
van de wedstrijd zonder geldige reden, dit alles ter beoordeling door de wedstrijdleiding, 
volgt eerst een waarschuwing. Bij de tweede overtreding volgt een schorsing voor de 
eerstvolgende qualifying wedstrijd. 

 

6. Spelers die in het bezit zijn van een geldig handicart bewijs mogen gebruik maken van 
vervoer tijdens wedstrijden. Senioren (50+) mogen altijd gebruik maken van vervoer.  

7. De speler moet spelen zonder oponthoud en volgens de richtlijnen voor het speeltempo 
zoals door de wedstrijdcommissie is vastgelegd (ad 8). Na het uitspelen van een hole moet 
de speler zonder oponthoud van de volgende afslagplaats spelen. 



Tijdens de wedstrijden wordt gespeeld volgens Ready Golf regel, uitgezonderd matchplay. 
 
8. De navolgende tijden gelden bij alle wedstrijden als richttijden voor de doorkomsttijd te 

rekenen vanaf de feitelijke starttijd: 
 

 

 
 
Uitslag 
 
1. Scorekaarten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van de 

ronde, worden ingevoerd in de kiosk en vervolgens ingeleverd bij de wedstrijdleiding, tenzij 
de wedstrijdvorm een andere manier van invullen vereist (bijvoorbeeld tegen par). Een 
scorekaart is alleen geldig indien de bruto score van zowel de speler als de marker op iedere 
hole is ingevuld en de kaart door beide spelers is ondertekend. Er mogen geen 
veranderingen op de kaart worden aangebracht nadat de kaart is ondertekend en ingeleverd 
bij de wedstrijdleiding. 

 
2. Bij gelijke scores aan het einde van de reguliere wedstrijd telt eerst de beste score van hole 

10-18; daarna respectievelijk hole 13-18; 16-18; 17-18 of hole 18. Is de stand nog gelijk dan 
volgens playing handicap.  

3. De wedstrijdleiding stelt het op prijs als iedere deelnemer bij de uitslagvermelding/ 
prijsuitreiking aanwezig is.  

 
Wedstrijden 
 
De Wedstrijd Commissie organiseert de volgende wedstrijden: 

1. Maandbeker wedstrijden   qualifying 
2. Clubkampioenschappen Strokeplay  qualifying 
3. Clubkampioenschappen Matchplay  non-qualifying 
4. Funwedstrijden    non-qualifying 

In de volgende wedstrijden kunnen punten worden verdiend: 
Wedstrijden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Strokeplay kampioenschap 15 10 8 6 5 3 2 1 
Matchplay kampioenschap 15 10 8 6 5 3 2 1 
Maandbeker 12 9 7 5 4 3 2 1 

 
De maandbeker wedstrijden hebben een klassement over het hele seizoen. Een speler moet aan 
4 maandbeker wedstrijden hebben deelgenomen om in aanmerking te komen voor een 
eindklassering in het maandbeker(jaar) klassement. Bovendien moeten er in het eindklassement 
van elke categorie minimaal 5 spelers zijn die aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen.  
 
M.u.v. de Matchplay kampioenschappen worden alle wedstrijden gespeeld in 3 categorieën: 

Cat 1 0 - 14  
Cat 2 14,1  24 
Cat 3 24,1  54  

 
 

Na hole 3 Na hole 7 Na hole 9 Na hole 
12 

Na hole 
16 

Na hole 
18 

00:39 01:36 02:08 02:47 03:44 04:16 



Golfer/Golfster van het Jaar. 
 

De golfer/golfster van het jaar is degene die in wedstijden de meeste punten heeft gehaald.  
Hiervoor tellen naast de maandbeker wedstrijden ook de clubkampioenschappen strokeplay en 
matchplay mee.  
Golfer/golfster van het jaar is een prijs van de vereniging.  
Uitreiking van deze prijzen geschiedt op de nieuwjaarsreceptie. 

 
 
  


