
Artikel 1 Wedstrijden

Wedstrijden worden gespeeld volgens de Golfregels zoals vastgesteld door de R&A en de 
Plaatselijke Regels zoals bepaald door de Regel- en Handicapcommissie van Golfclub 
Landgoed Coudewater (GLC).

Artikel 2 Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die door GLC worden 
georganiseerd. Door inschrijving voor een wedstrijd gaat de speler akkoord met de bepalingen
van dit reglement.

Artikel 3 Aanvullende informatie

Aanvullende informatie voor een specifieke wedstrijd of aanpassing van regels die van 
invloed zijn op een specifieke wedstrijd worden vooraf gepubliceerd op de website van GLC 
of ter plekke door de wedstrijdleiding bekendgemaakt.
Informatie over de status van de baan die van invloed is op de wedstrijd wordt voor de 
aanvang van de wedstrijd bekendgemaakt.

Artikel 4      Bekendmaking wedstrijden en informatie over wedstrijden  

Alle wedstrijden worden op de website van GLC aangekondigd. Inschrijving kan alleen 
plaatsvinden via de website, de zuil in de hal van het clubhuis of de vergelijkbare app. Alle 
informatie over een wedstrijd moet op de inschrijfpagina staan, waaronder ten minste:

 de verantwoordelijke wedstrijdleiding
 de wedstrijdvorm en het aantal te spelen holes
 het maximum aantal deelnemers
 de handicaplimiet, eventuele leeftijdsgrenzen en m/v-aanduiding indien van toepassing
 de starttijd of starttijden
 de hoogte van het inschrijfgeld
 de startdatum voor inschrijven en de sluitingstermijn voor uitschrijven.

Artikel 5 Bijzonderheden bij een wedstrijd en   keuze afslagplaats  

Hole-gebonden uitdagingen zoals neary, longest drive, second neary, etc. worden vóór de 
wedstrijd kenbaar gemaakt door de wedstrijdleiding.
De wedstrijdspeler heeft bij inschrijving een vrije afslagplaats keuze voor de gehele 
vastgestelde ronde (geel/rood/oranje) tenzij de wedstrijdleiding vooraf anders heeft bepaald 
en dat heeft aangekondigd bij de wedstrijdinformatie.

Artikel 6 Deelnemers

Deelname aan wedstrijden, georganiseerd door GLC, is voorbehouden aan leden van de 
vereniging, tenzij vooraf anders is bepaald door de wedstrijdleiding.

Artikel 7 Aantal deelnemers



Het maximum aantal spelers dat bij een wedstrijd de baan in kan, is bepaald op 12 groepen bij
één hole start of 15 groepen bij shotgunstart, van 4 spelers (ook bij bepaalde spelvormen, 
bijvoorbeeld greensome, kan hiervan worden afgeweken). De wedstrijdleiding kan bij een te 
geringe inschrijving besluiten om de wedstrijd af te gelasten of anders in te delen.

Artikel 8 Inschrijven en uitschrijven

1. Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers worden volgende inschrijvers 
geregistreerd als reserve. Afhankelijk van uitschrijvingen worden als reserve 
geregistreerde inschrijvers automatisch op volgorde van inschrijving geplaatst voor 
deelname aan de wedstrijd. Personen die hebben ingeschreven (ook reserves) moeten 
zelf actief op de website controleren of men op de startlijst voorkomt.

2. Deelnemers die hun inschrijving willen annuleren doen dat binnen de gestelde termijn 
via de website, de zuil of de app.

Artikel 9 Verhindering na de sluitingstermijn

Afmelden voor een wedstrijd nadat de uitschrijfdatum is verstreken is alleen mogelijk bij de 
wedstrijdleiding. De afmeldende deelnemer blijft inschrijfgeld en andere gemaakte kosten 
verschuldigd, zoals greenfee, eventuele maaltijd- en/of andere bijkomende kosten.

Artikel 10 No Show

Bij niet verschijnen (no show) blijven inschrijfgeld en gemaakte wedstrijdkosten 
verschuldigd, bovendien geldt een administratieve boete voor seniorleden van € 10,00 en 
juniorleden van € 5,00. De uitvoering hiervan ligt bij de wedstrijdleiding. Bij niet betalen 
en/of herhaling volgt uitsluiting voor één of meerdere wedstrijden.

Artikel 11 Onsportief gedrag

In geval van onsportief gedrag kan de wedstrijdleiding diskwalificatie toepassen. Onsportief 
gedrag is laakbaar gedrag in de baan, waarbij het “zero tolerance”-beleid van de NGF 
richtinggevend is.

Artikel 12 Melding voor de start

De wedstrijddeelnemer meldt zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdleiding
en voldoet het inschrijfgeld.

Artikel 13 Scorekaarten

De speler vult direct na het beëindigen van de vastgestelde ronde zijn scorekaart correct in, 
ondertekent deze, verwerkt de score in het E-Golf4U-systeem en levert de kaart in bij de 
wedstrijdleiding.
Als er sprake is van geschillen worden deze vóór de inbreng in het E-Golf4U-systeem aan de 
wedstrijdleiding kenbaar gemaakt; inbreng vindt pas plaats als het geschil door de 
wedstrijdleiding van een beslissing is voorzien (eventueel na raadpleging clubreferee).

Niet ingeleverde of onvolledig ingevulde kaarten worden door de wedstrijdleiding 
geregistreerd als “no return” en worden door de wedstrijdleiding niet in de uitslagenlijst 



vermeld. De wedstrijdleiding beslist of daarbij sprake is van “justified quit” of “unjustified 
quit”.

Artikel 14 Beslissing bij gelijkspel

Bij een gelijke uitslag bij een Stablefordwedstrijd of Strokeplaywedstrijd met 
handicapverrekening worden de winnaar en de volgende plaatsen bepaald door de beste 
scores op de laatste 18 holes, de laatste 9 holes, de laatste 6 holes. Als de stand dan nog gelijk 
is wordt gekeken naar de laatste 3 holes of hole 18. Leidt dit alles niet tot een beslissing dan 
worden successievelijk de laatste 6 holes, 3 holes en de laatste hole van de eerste 9 holes 
gebruikt. Is de stand dan nog gelijk, dan wordt de winnaar bepaald door loting.

Bij een strokeplaywedstrijd zonder handicapverrekening moet van dezelfde kleur tee gespeeld
worden.

Bij het overall-klassement van een strokeplaycompetitie over meerdere wedstrijddagen, met 
of zonder handicapverrekening, wordt gespeeld om 3 extra holes. De wedstrijdcommissie 
bepaalt de te spelen holes. Is er dan nog geen beslissing, dan volgt een “sudden death”.

Bij het clubkampioenschap Strokeplay, zonder handicapverrekening, wordt bij gelijke stand 
gespeeld om 3 extra holes. De wedstrijdcommissie bepaalt de te spelen holes. Is er dan nog 
geen beslissing, dan volgt een “sudden death”.

Bij het clubkampioenschap Matchplay worden gedurende het finaleweekend in partijen 
zoveel extra holes gespeeld als nodig is om een partij te beslissen (“sudden death”). De extra 
te spelen holes beginnen op de hole waarop de partij is gestart.

Artikel 15 Langzaam spel

Conform regels 6.7 noot 2, respectievelijk 32.1b noot 2 van de Golfregels kan door de 
wedstrijdcommissie een richtlijn worden vastgesteld betreffende het speeltempo.

Artikel 16 Telecommunicatieapparatuur

Storend gebruik door spelers of hun caddies van telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele 
telefoons en smartphones) is niet toegestaan.

Artikel 17 Apparatuur

Een speler mag afstanden bepalen met apparatuur. Indien een speler tijdens een vastgestelde 
ronde apparatuur gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen 
beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij 
Regel 14-3 (Golfregels). Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met een 
bepaalde club slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde gekregen is.

Artikel 18 Veranderingen en afgelastingen

De wedstrijdcommissie behoudt zich, in samenspraak met de baancommissie en/of marshal, 
het recht voor om veranderingen in het programma aan te brengen zonder voorafgaande 
publicatie.



Bij niet doorgaan van een wedstrijd wordt dit direct op de website vermeld bij de betreffende 
wedstrijd en onder “Teesluitingen”.

De wedstrijdleiding beslist over onderbreken, hervatten of staken van de wedstrijd.

Artikel 19 Handicaps

Een speler is er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste handicap op de wedstrijdkaart is 
vermeld (art 6.2 Golfregels). Als dit bij invulling van een te hoge WHS-handicap, door de 
wedstrijdleiding of door de speler zelf, leidt tot een hogere playing handicap of een niet 
terecht voordeel wordt de speler met diskwalificatie bestraft.

Artikel 20 Prijsuitreiking

Prijsuitreikingen vinden zo spoedig mogelijk na een wedstrijd plaats om alle deelnemers de 
gelegenheid te geven daarbij aanwezig te zijn.

Bij meerdere wedstrijden op één dag wordt per wedstrijd een uitslag bekend gemaakt. Voor 
de dagprijzen en dagwinnaars worden de twee of meer wedstrijden in elkaar geschoven om de
overallwinnaar te bepalen.

Artikel 21 Gebruik van buggy's c.q. handicarts

Bij clubkampioenschappen is het gebruik van buggy's of handicarts niet toegestaan. Bij 
andere wedstrijden bepaalt de wedstrijdleiding of de conditie van de baan het gebruik van 
deze vervoermiddelen toelaat.

Artikel 22 Baanrecord.

De volgende voorwaarden worden aan het baanrecord gesteld.

 De score is gemaakt tijdens een officiële wedstrijd, die qualifying is.
 De wedstrijd mag strokeplay en stableford zijn; mits op elke hole alle slagen zijn 

vermeld.
 De wedstrijd behoort gespeeld te zijn van de langste afslagplaatsen. Voor het 

baanrecord heren dient afgeslagen te worden van geel en voor het baanrecord dames 
van rood.

Artikel 23     

 Niet voorzien

In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.


