
 

 

 
Wedstrijdreglement 2021 Euregio Senioren Open en Euregio Open wedstrijden. 

 

1. Wedstrijdcommissie 
De Wedstrijdcommissie (Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden. 
Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of 
bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan de bovenstaande wedstrijden en 
de personen die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging, namens 
welke de deelname plaatsvindt, bij de uitvoering van de deelname bijstaan. 

 
2. Amateurgolfers 

Deelnemers aan wedstrijden moeten amateurgolfers zijn zoals gedefinieerd in de 
Amateurstatus Regels van de R&A Rules Limited (R&A). 

 
3. Handicap 

Deelname aan wedstrijden, is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een EGA Handicap 
of een door de NGF erkende buitenlandse handicap.  
 
Voor het Euregio Senioren Open en voor het Euregio Open geldt een maximaal Exact handicap 
van 28,0.   
 
Voor het Winterswijk Open geldt een maximaal Exact handicap van 18,0 
Voor de Winterswijk Cup geldt een minimaal Exact handicapeis van 18,1 en maximaal 32,0. 
 
De Commissie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de Exact Handicap 
van potentiële wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen. Tevens behoudt de 
commissie zich het recht voor om vanwege voor haar moverende redenen spelers te ontheffen 
van deze handicapeis.  
 
De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte exact handicap en dient bij eventuele 
wijziging daarvan dit vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding. 

 
4. Deelname 

Bij overinschrijving voor een wedstrijd zullen de spelers met de laagste handicaps voorrang 
krijgen. Daarnaast is het de Commissie toegestaan om een beperkt aantal spelers op uitnodiging 
mee te laten spelen. Indien er meerdere categorieën spelers deelnemen aan een wedstrijd 
(bijvoorbeeld dames en heren), dan kunnen meer spelers geaccepteerd worden in een bepaalde 
categorie als een van de andere categorieën niet voldoende inschrijvingen heeft. 
De deelnemer is gerechtigd om zich in te schrijven voor de wedstrijd indien op moment van 
inschrijving zijn/haar handicap voldoet aan de eis zoals hieraan gesteld. Indien op moment van 
de wedstrijd zijn/haar handicap niet meer in overeenstemming is met de gestelde eis kan de 
wedstrijdleiding de playing handicap van de deelnemer maximaliseren of deelnemer in overleg 
overplaatsen naar een eventuele andere wedstrijd. 
 
De wedstrijdleiding kan een (gast)deelnemer verzoeken een gewaarmerkte verklaring van 
zijn/haar handicap en handicapverloop, af te geven door de Regel- en Handicapcommissie van 
zijn/haar homecourse, te overleggen, voor zover dit van belang is voor toelating tot wedstrijden 



 

 

dan wel mededinging naar prijzen waar de handicap van deelnemer een rol speelt en dit niet 
expliciet te herleiden is uit de gegevens welke via de NGF bekend zijn. 
 
5. Senioren 
Voor deelname aan de seniorenwedstrijd moeten spelers uiterlijk op de dag van de wedstrijd de 
leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.  
 
6. Spelregels en spelvorm 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals laatstelijk vastgesteld door de 
R&A, de Plaatselijke en Tijdelijke Plaatselijke Regels, zoals vastgesteld door de Commissie. Het is 
de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en van 
de plaatselijke en tijdelijke plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd strikt aan te 
houden.  
De plaatselijke regels staan vermeld op de scorekaart. Eventuele tijdelijke plaatselijke regels 
staan vermeld op het mededelingenbord bij de afslagplaats van hole 1. 
 
De spelvorm tijdens het Euregio Senioren Open en Euregio Open is Strokeplay. 
De deelnemers aan de Euregio Cup (hcp. 18,1 t/m 32,0) spelers volgens spelvorm Strokemax 4. 
 
7. De bal 
Er mag alleen gespeeld worden met een bal die voorkomt op de actuele ‘List of Conforming 
Golfballs’ uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie. 
 
8. Stokken 
Iedere driver die de speler bij zich heeft moet een clubhoofd hebben dat qua model en loft 
voorkomt op de actuele ‘List of Conforming Driver Heads’ uitgegeven door de R&A.  
Uitzondering: een driver waarvan het clubhoofd voor 1999 is geproduceerd, is vrijgesteld van 
deze bepaling. 

 
9. Afslagplaats 
Tenzij anders bepaald, wordt het Euregio Senioren Open en het Euregio Cup voor door de 
dames van de rode tees gespeeld en door de heren van de gele tees. Tijdens het Euregio Open 
wordt door de dames vanaf de blauwe tees gespeeld en door de heren van de witte tees.  
 
10. Vervoer 
Deelnemers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van 
vervoer, tenzij met toestemming van de commissie.  
Uitsluitend deelnemers aan het Euregio Senioren Open zullen toestemming van de commissie 
krijgen mits zij in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart.   
In uitzonderlinge gevallen kan de wedstrijdleiding gebruik van enige vorm van vervoer bij de 
overige wedstrijden toestaan aan een deelnemer die dan echter buiten mededinging meespeelt. 
Zie het regelboekje voor de straf voor overtreding van deze bepaling. 
 
11. Caddie 
Het gebruik van een caddie is toegestaan. Het mag echter niet tot onnodig tempoverlies lijden. 

 



 

 

12. Gedragsregels 
De deelnemer dient zich te onthouden van elk gedrag en elke uiting die door de 
wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of 
tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals 
opgenomen in regel 1 van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de 
Etiquette mag de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 1.2. 
De deelnemer dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling 
die de belangen kan schaden van de NGF, van één van haar leden of van de golfsport in het 
algemeen. 
De gedragsregels zoals in de bijlage beschreven zijn ook van toepassing op dit reglement. 
Deelnemers worden ook verzocht zich op de hoogte te stellen van het baanreglement. (zie 
www.golfclubwinterswijk.nl) 
 
 
15. Afzeggen voor een wedstrijd 
Een deelnemer moet minimaal 72 uur voor de 1e starttijd van de wedstrijd schriftelijk afzeggen 
door een e-mail te sturen naar inschrijvingen@golfclubwinterswijk.nl 
Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door de Commissie per e-mail 
bevestigd is. Een afzegging gedaan minder dan 72 uur voor aanvang van de wedstrijd geldt als te 
late afzegging. Bij een te late afzegging wordt aan de speler in beginsel de inschrijfkosten niet 
gerestitueerd.  
Afzeggingen tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de wedstrijd dienen zowel per e-mail als 
telefonisch te geschieden. Telefonische afmelding moet plaatsvinden via 06-4090 2354.  
Een deelnemer die in geval van overmacht minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd wil 
afzeggen, kan dat uitsluitend telefonisch doen via het vermelde nummer. De speler dient zich er 
daarbij van te vergewissen dat het bericht de contactpersoon voor die wedstrijd ook 
daadwerkelijk heeft bereikt.  
 
16. Scorekaart 
Als de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan ontvangt deze zijn scorekaart voor de 
wedstrijd. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe 
van diskwalificatie. 

 
17. Meldingstijd  

Uiterlijk 30 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. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor starttijden te wijzigen. 

 

18. Aan dit reglement zijn richtlijnen voor het speeltempo gehecht. Deze richtlijnen maken 

integraal onderdeel uit van dit wedstrijdreglement. 

 

19. De speler moet spelen zonder onnodig oponthoud en volgens de richtlijnen voor het 

speeltempo zoals door de wedstrijdcommissie vastgelegd. Na het uitspelen van een hole moet 

de speler zonder onnodig oponthoud van de volgende afslagplaats spelen 
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20. Een groep die uit positie is volgens deze richtlijnen of wanneer dit anderszins noodzakelijk of 

wenselijk wordt geacht, kan worden getimed. Een speler die vervolgens de in deze richtlijnen 

vastgestelde tijd voor een slag overschrijdt, is in overtreding. De straffen voor overtreding van 

deze richtlijnen zijn: 

1e overtreding: mondelinge waarschuwing; 

2e overtreding: 1 strafslag; 

3e overtreding: 2 strafslagen; 

4e overtreding: diskwalificatie. 

 

21. Scorekaarten 
Scorekaarten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de 
ronde duidelijk en volledig te worden ingevuld en ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 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 ingeleverd bij de 
wedstrijdleiding. 
 

22. Uitsluiting van deelname 
De Commissie kan een deelnemer van deelname uitsluiten, als hij door zijn optreden blijk 
geeft niet te willen handelen volgens het Wedstrijdreglement of door zijn optreden een 
regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt.  
 

23. Onderbreken van het spel 
De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt: 
Een lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden, de hole mag 
NIET uitgespeeld worden. 
Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken (de hole mag worden 
uitgespeeld). 
Twee korte tonen herhaald: het spel hervatten. 
Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de 
hoorn leidt dit tot diskwalificatie (Regel 5-7b). 
 

24. Prijzen 
Er zijn in ieder geval prijzen beschikbaar voor de deelnemers met de laagste bruto scores. 
 

25. Bepaling winnaar 
Voor de bepaling van de speler met de laagste bruto score, wordt bij gelijke scores aan het 
einde van de reguliere wedstrijd een play-off gespeeld volgens het principe “Sudden death’’ 
op hole 1 en vervolgens op hole 18, net zo lang tot er een winnaar is.   
 
Voor de overige klasseringen, dus ook voor de beste netto score wordt het principe van 
“beste 18, beste laatste 9, beste laatste 6, beste laatste 3” gevolgd. Hierbij dient voor 
“laatste” de laatste holes op de kaart geïnterpreteerd te worden, en niet, in geval er op hole 
10 is gestart, de laatst gespeelde holes. Er dient dus gelezen te worden: “Voor de overige 
klasseringen, dus ook voor de beste netto score wordt het principe van “beste 18, beste 



 

 

laatste 9 (holes 10-18), beste laatste 6 (holes 13-18), beste laatste 3 (holes 16-18)” gevolgd.  
Indien dit dan nog geen uitsluitsel geeft wint de speler met de laagste exact handicap. Indien 
dit ook geen uitsluitsel geeft wordt de klassering door loting bepaald. 
 

26. Diskwalificatie 
In uitzonderlijke individuele gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie 
niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd 
vindt. 
 

27. Prijsuitreiking 
De wedstrijdleiding stelt het op prijs dat iedere deelnemer bij de prijsuitreiking aanwezig is.  
 

28. Wijzigingen 
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in dit reglement wijzigingen en/of 
aanpassingen aan te brengen. 
 

29. Referee 
De wedstrijdleiding heeft minimaal één referee aangesteld. Een door de referee genomen 
beslissing is definitief. (regel 20.2). Een second opinion is uitsluitend mogelijk met 
instemming van de referee. Het uiteindelijke oordeel van de wedstrijdleiding is beslissend. 
 

30. Bevoegdheid wedstrijdleiding 
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement onverhoopt niet voorziet, beslist de 
wedstrijdleiding. 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

Bijlage 1. Richtlijnen voor het speeltempo 

 

De navolgende tijden gelden bij strokeplay als richttijden voor de doorkomsttijd te rekenen vanaf de 

feitelijke starttijd: 

 

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 

 

De eerste groep is volgens deze richtlijnen uit positie wanneer de groep tijd verloren heeft ten 

opzichte van de hiervoor geduide doorkomsttijden. Alle andere groepen zijn uit positie wanneer 

deze tijd hebben verloren ten opzichte van de hiervoor geduide doorkomsttijden en wanneer ze ten 

opzichte van de voorgaande groep meer tijd hebben verloren dan gelegen was tussen hun 

starttijden. 

 

Een groep die uit positie is volgens deze richtlijnen of wanneer dit anderszins noodzakelijk of 

wenselijk wordt geacht, kan worden geklokt. Vanaf het moment van klokken heeft een speler deze 

richtlijn overschreden indien hij/zij meer tijd nodig heeft dan: 

• 50 seconden voor een als eerste te spelen benaderingsslag (inclusief een afslag op een 

par 3 hole), chip of put; 

• 40 seconden voor een afslag of elke andere vervolgslag. 

Gedurende de ronde behoudt een speler een eventueel geconstateerde overtreding, ook indien de 

groep daarna in positie terugkeert en/of binnen de vastgestelde tijd de ronde beëindigt. 

 

Een speler die volgens de in deze richtlijnen vastgestelde tijd voor een slag overschrijdt, is in 

overtreding. De straffen voor overtreding van deze richtlijnen zijn: 

1e overtreding: mondelinge waarschuwing; 

2e overtreding: 1 strafslag; 

3e overtreding: 2 strafslagen; 

4e overtreding: diskwalificatie. 

 

Een overtreding kan ook worden geconstateerd indien een speler niet of onvoldoende moeite doet 

om terug in positie te komen. 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 2. Gedragsregels 
Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het Wedstrijdreglement en in aanvulling op eventuele 
toepasselijke (Jeugdtour)reglementen, van toepassing op alle wedstrijden tijdens de Euregio 
Golfweek. Deze regels gelden gedurende de betreffende wedstrijd, zowel op de golfbaan als 
daarbuiten. 
Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende deze wedstrijden onder alle 
omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze 
gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. 
Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde tijdens een van deze wedstrijden kan 
bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties: 

• gebruik van drogerende middelen, alcohol en, in geval van jeugd onder de 18 jaar, 
tabaksmiddelen; 

• iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen 
(behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel); 

• onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen; 

• gebrek aan respect voor personen die namens de organisatie optreden, referees, 
vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement plaatsvindt, medespelers en/of 
toeschouwers; 

• opzettelijke overtreding van de golfregels; 

• het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de 
golfregels; 

• het verlaten van de baan gedurende een zonder een lid van de Commissie hiervan in kennis 
te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn; 

• het zich niet houden aan de kledingvoorschriften. ( zie www.golfclubwinterswijk.nl) 
 

Een overtreding van de gedragsregels buiten en op de baan tijdens een wedstrijd  
(incl. oefenrondes) kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties: 

• ieder vorm van vernieling van zaken van de baan of club waar het evenement plaatsvindt; 

• iedere vorm van diefstal gedurende een het evenement; 

• iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens leden van de wedstrijdcommissie, referees, 
vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement plaatsvindt, medespelers en/of 
toeschouwers; 

• iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de golfsport 
zou kunnen schaden. 

• tijdens een oefenronde buiten de aangegeven afslagplaats afslaan, met name op Par-3 
holes; 

• Op de driving range ballen buiten het toegestane gebied slaan (bijvoorbeeld over een hek 
aan de achterkant). 
 

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, zal de wedstrijdleiding aan de speler één 
of meer van de volgende sancties opleggen: 

• Diskwalificatie dan wel uitsluiting van de speler voor de wedstrijd waar de overtreding 
plaatsvindt; de speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te 
maken; 

• uitsluiting van de speler voor één of meer wedstrijden of gedurende een bepaalde periode; 

• indiening van een klacht bij de Tuchtcommissie van de NGF. 
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