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1. Over het reglement
1.1
Alle te spelen wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de R&A,
en volgens de Local Rules zoals van kracht op Golfclub De Koepel.
1.2
Op alle wedstrijden die op Golfclub De Koepel worden gespeeld, is het Algemeen
Wedstrijdreglement van Golfclub De Koepel van toepassing.
1.3
De wedstrijdleiding van Golfclub De Koepel fungeert tijdens wedstrijden die door de
wedstrijdcommissie zijn georganiseerd als ‘de commissie’ zoals omschreven in de golfregels.
De commissie is belast met de leiding van deze wedstrijden.
(Zie: Rules of Golf, ‘Definitions’ en ‘Committee Procedures’)
1.4
Conform regel 20.2b van de Rules of Golf, beslist de commissie over geschillen en situaties waarin
het reglement niet voorziet. Beslissingen van de commissie zijn bindend en onherroepelijk.
Als de commissie niet kan besluiten over een bepaalde ‘ruling’, kan de commissie de zaak eventueel
voorleggen aan de Rules of Golf Committee van de R&A. De beslissing van de R&A-commissie is
definitief.
1.5
De commissie behoudt zich het recht voor om van dit reglement af te wijken indien de
omstandigheden dat rechtvaardigen.

2. Gedragscode wedstrijden
2.1
Als een speler zich heeft aangemeld voor een wedstrijd en niet bij deze wedstrijd aanwezig is zonder
dat de speler de commissie hiervan op de hoogte heeft gesteld, zal een commissielid contact met
deze speler opnemen om na te gaan wat de reden hiervan is geweest.
Als er naar de mening van het commissielid geen gegronde reden bestaat voor het wegblijven, krijgt
de deelnemer een officiële waarschuwing van het commissielid.
Bij herhaling wordt de deelnemer bestraft met uitsluiting van deelname aan wedstrijden voor een
periode van 2 maanden. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk door de wedstrijdcommissie op de
hoogte gesteld, een kopie van deze brief wordt aan het bestuur verzonden.
Deze bepaling geldt ook voor de spelers die op eigen verzoek op een reservelijst zijn geplaatst.
2.2

Bij een wedstrijd die over meerdere rondes wordt gespeeld, kan een deelnemer zich alleen
aanmelden voor de volledige wedstrijd, en wordt van de deelnemer verwacht alle rondes te spelen.
Ontbreekt de speler op één van de vervolgrondes, zal een commissielid contact met deze speler
opnemen om na te gaan wat de reden hiervan is geweest.
Als er naar de mening van het commissielid geen uitzonderlijk zwaarwegende reden bestaat voor het
wegblijven van de vervolgronde, dan legt het commissielid dit voor aan minimaal twee andere
wedstrijdcommissieleden. Zijn deze drie wedstrijdcommissieleden het unaniem met elkaar eens dat
de deelnemer verwijtbaar heeft gehandeld, kunnen zij onmiddellijk besluiten dat de deelnemer
bestraft wordt met uitsluiting van deelname aan wedstrijden voor een periode van twee maanden.
Zijn deze drie wedstrijdcommissieleden niet unaniem in hun standpunt, dan wordt de kwestie
voorgelegd aan de gehele wedstrijdcommissie. Als binnen de wedstrijdcommissie een
getalsmeerderheid bestaat die van mening is dat de deelnemer verwijtbaar heeft gehandeld, volgt
alsnog de straf van uitsluiting aan wedstrijden voor een periode van twee maanden.
Van een dergelijke schorsing wordt de deelnemer schriftelijk door de wedstrijdcommissie op de
hoogte gesteld, een kopie van deze brief wordt aan het bestuur verzonden.
2.3
Bij onsportief of onacceptabel gedrag zal de commissie de betreffende deelnemer in eerste instantie
een waarschuwing geven, tenzij de commissie van mening is dat dit gedrag dermate ernstig is, dat
het een directe diskwalificatie gerechtvaardigd (Regel 1.2).
Als de commissie een deelnemer voor de tweede maal moet waarschuwen, wordt de algemene straf
opgelegd, tenzij een directe diskwalificatie gerechtvaardigd is.
Bij een derde waarschuwing volgt diskwalificatie.

3. Wedstrijden
3.1
Deelname aan wedstrijden is toegestaan voor clubleden van Golfclub De Koepel.
Voor deelname door niet-clubleden is de toestemming van de wedstrijdcommissie vereist.
(Clubleden zijn door het secretariaat als zodanig gecategoriseerd in E-Golf4U.)
3.2
Van wedstrijddeelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de geldende reglementen.
3.3
Bij wedstrijden kan een handicaplimiet worden gehanteerd.
3.4
In het wedstrijdprogramma is opgenomen over hoeveel holes de wedstrijd wordt gehouden.
Indien geen aantal holes is aangegeven, is het een 18-holes wedstrijd. Na betaling van het hiervoor
vastgestelde tarief, kunnen 9-holes leden eveneens deelnemen.
3.5
Speciale bepalingen kunnen op één of meerdere manieren kenbaar worden gemaakt: via de website,
op het mededelingenbord, op de flip-over, of bij het uitreiken van de scorekaarten. Iedere
deelnemer wordt geacht van deze bepalingen op de hoogte te zijn.
3.6
Verzoeken tot specifieke indelingen worden bij qualifying wedstrijden in principe niet gehonoreerd.
Tijdens non-qualifying wedstrijden worden deze verzoeken waar mogelijk gehonoreerd.
3.7
Alle wedstrijden vermeld in het wedstrijdprogramma hebben standing. Standing betekent voorrang
hebben, zowel op de tee als in de baan.

3.8
Om een wedstrijd doorgang te laten vinden, dienen er in totaal minimaal 12 deelnemers op de
startlijst te staan.
3.9
Voor specifieke wedstrijden kunnen afwijkende bepalingen gelden.
3.10
Alle deelnemers aan een wedstrijd dienen hun NGF-pasje bij zich te hebben, al dan niet digitaal.
Na de wedstrijd kan met de pas de score worden ingevoerd in de E-Golf4U terminal in het clubhuis.
3.11
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, tussentijds wijzigingen
aan te brengen in het wedstrijdprogramma.

4. Inschrijven
4.1
Inschrijven voor wedstrijden kan uitsluitend via E-Golf4U. De inschrijving opent minimaal één maand
voor de speeldatum.
De sluitingstermijn verschilt per wedstrijd.
4.2
De startlijst is uiterlijk één dag voor de speeldatum te vinden op E-Golf4U. Indien mogelijk wordt de
startlijst per mail aan de deelnemers gestuurd. De inschrijftermijn is dan reeds gesloten.
4.3
Indien leden zich willen inschrijven voor een wedstrijd en om de één of andere reden nog niet zijn
geaccepteerd om te kunnen deelnemen, dan kunnen zij op eigen verzoek op een reservelijst worden
geplaatst. Plaatsing op de reservelijst houdt automatisch in dat de reservespeler tót een half uur
voor aanvang van de wedstrijd telefonisch bereikbaar moet zijn.
4.4
De kosten van deelname aan de wedstrijden staan vermeld in E-Golf4U. Dit bedrag dient voor
aanvang van de wedstrijd contant te worden voldaan, evenals de betaling van het vastgestelde tarief
voor 9-holes leden die aan een 18-holes wedstrijd willen meedoen.

5. Afmelden
5.1
Voor de sluitingstermijn van de inschrijving van een wedstrijd kan een deelnemer zichzelf van de
wedstrijdlijst halen in E-Golf4U.
Na de sluitingstermijn van de inschrijving voor een wedstrijd, kan afmelden alleen telefonisch bij de
dienstdoende wedstrijdleiding, tot uiterlijk één uur voor de starttijd.

6. Starten
6.1
Deelnemers, ook degenen die op de reservelijst zijn geplaatst, dienen zich ervan op de hoogte te
stellen hoe laat zij starten.
6.2
De commissie is één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.

6.3
Spelers dienen zich uiterlijk 30 minuten voor de aan hen toegewezen starttijd te melden bij de
commissie. Spelers die zich te laat melden voor de wedstrijd worden uitgesloten.
6.4
Bij inloopwedstrijden kan men zich op de dag zelf vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd, tot
30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, inschrijven bij de commissie.
6.5
Deelnemers dienen uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de toegekende tee aanwezig te zijn.
6.6
Conform regel 5.3a van de Rules of Golf, dient iedere deelnemer te starten op de vastgestelde
starttijd, behalve als de starttijd door omstandigheden verschoven is terwijl de deelnemer wel op tijd
klaar staat om te spelen. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
Is de speler echter niet meer dan vijf minuten te laat, volgt de algemene straf, dus verlies van de 1e
hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.
Start de speler niet meer dan vijf minuten te vroeg, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
commissie, volgt eveneens de algemene straf.
Zijn er echter omstandigheden die het naar het oordeel van de commissie rechtvaardigen dat de
deelnemer afwijkt van de toegekende starttijd, volgt er geen straf.

7. Onweer protocol en andere weersomstandigheden
7.1
Als er tijdens een wedstrijd gevaar dreigt van onweer of naderend onweer, wordt de sirene gebruikt
als waarschuwingssignaal.
Eén lang signaal:
Er is acuut gevaar wegens onweer.
Iedereen moet de baan zo snel mogelijk verlaten en een schuilplaats zoeken. De bal mag worden
gemarkeerd en opgenomen.
De tas wordt achtergelaten op royale afstand van de schuilplek.
Twee korte signalen:
Er is gevaar wegens naderend onweer.
Het spel wordt onderbroken, de bal wordt indien nodig gemarkeerd, iedereen verlaat de baan en
zoekt een schuilplaats.
De tas wordt achtergelaten op royale afstand van de schuilplek.
Drie korte signalen:
Het onweergevaar is voorbij, het spel kan worden hervat.
Eén zeer lang signaal:
Volgend op het eerste lang aanhoudende signaal, of op twee korte signalen, houdt dit in dat de
wedstrijd gestaakt wordt. Zodra het veilig mogelijk is, kan iedereen naar het clubhuis komen.
7.2
Als een speler van mening is dat er gevaar dreigt door onweer, mag de speler het spel ook zelf
onderbreken zonder dat de sirene klinkt. De speler moet dit echter wel zo snel mogelijk melden bij
de commissie.
7.3
De commissie kan de wedstrijd onderbreken bij verslechtering van de weersomstandigheden, zoals
veel regen, storm of sneeuw.
7.4

Voor spelers zijn weersomstandigheden, anders dan onweer, geen legitieme reden om de wedstrijd
op eigen initiatief te staken.
8. Scorekaarten
8.1
Op de scorekaarten dient vermeld te staan: naam, lidcode, exacte handicap en playing handicap.
8.2
De speler is zelf verantwoordelijk voor de juiste handicapvermelding.
8.3
Scorekaarten die niet correct zijn ingevuld, leiden tot diskwalificatie.
8.4
Volledig ingevulde en gecontroleerde scorekaarten dienen zo spoedig mogelijk na het spelen van de
laatste hole correct ingevoerd te worden via E-Golf4U, en bij de commissie te worden ingeleverd.
8.5
Ingeleverde scorekaarten moeten zijn ondertekend door de speler en diens marker.
8.6
Eenmaal ingeleverde scorekaarten mogen niet meer worden gewijzigd.

9. Wedstrijduitslag
9.1
Bij gelijk resultaat in een wedstrijd over één ronde waarin van hole 1 wordt gestart, wordt de uitslag
bepaald aan de hand van de score over de laatste 9 holes (hole 10 t/m 18). Geeft ook dit geen
uitkomst, dan wordt achtereenvolgens naar de score op de laatste 6 en de laatste 3 holes gekeken,
en zo nodig naar de score op de laatste hole. Levert ook dit geen beslissing op, dan is de wedstrijd in
een ‘tie’ geëindigd. In dat geval wordt door het lot bepaald welke deelnemer de hoogste prijs
toegekend krijgt.
In open wedstrijden (b.v. de clubkampioenschappen) kan een beslissing geforceerd worden door het
spelen van een “sudden death”, spelend onder de regels welke van toepassing zijn op de
wedstrijdvorm.
9.2
Bij gelijk resultaat in een wedstrijd waarbij van alle holes wordt gestart, wordt de uitslag bepaald aan
de hand van de score over hole 10 t/m 18. Geeft ook dit geen uitkomst, dan wordt achtereenvolgens
gekeken naar de score op hole 13 t/m 18, de score op hole 16 t/m 18, en zo nodig naar de score op
hole 18. Levert ook dit geen beslissing op, dan is de wedstrijd in een ‘tie’ geëindigd. In dat geval
wordt door het lot bepaald welke deelnemer de hoogste prijs toegekend krijgt.

10. Prijsuitreiking
10.1
Prijsuitreikingen vinden als regel plaats ongeveer 15 minuten nadat de laatste scorekaarten zijn
ingeleverd.
10.2
Prijswinnaars die niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking, worden verzocht dit bij de
commissie te melden. Prijzen kunnen binnen maximaal 3 maanden na de wedstrijd bij de
wedstrijdcommissie worden opgehaald.

10.3
Bij wedstrijden waar niet-clubleden en/of invitees zijn toegestaan, komen alle deelnemers in
aanmerking voor een prijs.

11. Qualifying wedstrijden
11.1
Strokeplay en Stablefordwedstrijden zijn, waar mogelijk, qualifying, ofwel Q-wedstrijden. Alle scores
die tijdens een Q-wedstrijd door clubleden worden gemaakt, worden verwerkt t.b.v. de
handicapbepaling, ook de scores van spelers die gediskwalificeerd zijn of de wedstrijd staken. Een
uitzondering hierop is het staken van de wedstrijd vanwege uitzonderlijke omstandigheden of
overmacht.
11.2
Bij 18-holes Q-wedstrijden wordt voor de uitslag gerekend met een maximale exact handicap van 36.
De uitslag van 9-holes inloop-Q-wedstrijden wordt bepaald met volledige handicapverrekening.

12. Non-Qualifying
12.1
De maximale exact handicap bij non-qualifying wedstrijden wordt door de wedstrijdcommissie
vastgesteld.
12.2
Bij non-qualifying wedstrijden waaraan ook spelers van buiten Golfclub De Koepel deelnemen, kan
een gedeeltelijke handicapverrekening toegepast worden.

13. Matchplay
13.1
Bij matchplay wedstrijden met handicapverrekening kunnen er maximaal 18 slagen worden
toegekend in een ronde van 18 holes.

