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1. Aanmelding en start 

1.1. De deelnemer aan een wedstrijd dient uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd zich te melden bij de 
wedstrijdtafel voor het in ontvangst nemen van de scorekaart. Na dit tijdstip is de wedstrijdleider 
gerechtigd zijn plaats aan een reservespeler toe te wijzen en/of de indeling te wijzigen. 

1.2. Deelname eisen: 14 jaar of ouder, minimaal handicap 54 en geslaagd voor regelexamen. 
1.3. Het minimaal aantal deelnemers voor de wedstrijd is 161. 
1.4. Bij aanmelding wordt het wedstrijdgeld voldaan aan de wedstrijdleider.  
1.5. Deelnemers zijn gebonden aan de indeling op de startlijst.  
1.6. Uiterlijk 5 minuten vóór zijn starttijd dient de deelnemer, gereed om te spelen, bij de starttee 

aanwezig te zijn op straffe van diskwalificatie. De wedstrijdleider kan deze straf wijzigen in twee 
strafslagen indien er omstandigheden zijn die het afzien van diskwalificatie rechtvaardigen volgens 
regel 5.3a.  

1.7. Bij shotgun start de wedstrijd als de wedstrijdleider de bel luidt. 
1.8. Buggy's en caddies zijn, op straffe van diskwalificatie, niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke 

toestemming van de wedstrijdleider. Voor spelers in het bezit van een handicartpas is het gebruik 
van een handicart toegestaan. 

 
2. Regels 

2.1. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers de golf- en etiquetteregels in acht te nemen. 
2.2. De spelers dienen een goede speelsnelheid aan te houden. 
2.3. Mobiele telefoons mogen tijdens de wedstrijd niet worden gebruikt. Alleen in uiterste noodzaak kan 

men bij de wedstrijdleider een verzoek indienen om het toestel ingeschakeld te laten. In 
voorkomend geval dient men vooraf zijn flightgenoten hiervan op de hoogte te stellen. 

 
3. Staken van de wedstrijd 

3.1. De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid een wedstrijd af te lasten c.q. te staken indien de 
omstandigheden een van deze maatregelen vereisen.  

3.2. Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt, tenzij de wedstrijdleider besluit om deze binnen 30 minuten 
te hervatten. De deelnemers zijn verplicht, op straffe van diskwalificatie, te reageren op het 
hoornsignaal. Bij onweer is de speler voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk. 
Hoornsignalen 
o 1x lang: Onmiddellijk onderbreken 
o 3x kort: Spel onderbreken/ hole uitspelen 
o 2x kort: Spel hervatten 

3.3. Indien de wedstrijd niet meer hervat wordt en alle deelnemers minimaal 9 holes gelopen hebben, zal 
overeenkomstig het gestelde bij 8.1 de uitslag bepaald worden. 

 
4. Niet verschijnen, misdragingen en overtredingen 

4.1. Indien een speler niet verschijnt op een wedstrijd, is hij of zij gehouden het netto wedstrijdgeld 
(wedstrijdgeld minus de kosten van een muntje mits deze wordt verstrekt) op een later tijdstip te 
betalen aan de wedstrijdleider. Is er geen geldige reden, dan wordt de speler geschorst voor de 
volgende wedstrijd van dezelfde categorie (de Hoenderdaal Opens vallen hier ook onder). Is de 
volgende wedstrijd een finale dan wordt de speler geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van die 
categorie in het volgende seizoen. De speler krijgt hierover een bericht van de GGH.  

4.2. Indien een speler zonder geldige reden uit de wedstrijd stapt of zich misdraagt, meldt de 
wedstrijdleider dit aan de wedstrijdcommissie (GGH-bestuur). De wedstrijdcommissie neemt 
passende maatregelen zoals een schorsing van GGH-wedstrijden.  

4.3. Indien een speler bij een finalewedstrijd, zonder geldige opgaaf van reden, niet verschijnt wordt dit 
gezien als het uit een wedstrijd stappen.  

 
1 Bij de maandwedstrijden binnen de gestelde handicapcategorie. Bij te weinig inschrijvingen worden de 
inschrijvers geïnformeerd dat de wedstrijd niet doorgaat. 
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4.4. Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtreding(en) tegen de golf- en 
etiquetteregels zo spoedig mogelijk (tijdens of direct na de wedstrijd) te melden aan de 
wedstrijdleider. 

4.5. Indien blijkt dat de speler een onjuiste handicap heeft doorgegeven en niet heeft gecorrigeerd voor 
de kaart is ingeleverd, wordt hij/zij alsnog gediskwalificeerd. 

4.6. Overtredingen van de regels heeft, tenzij in de golfregels anders wordt bepaald, tot gevolg: twee 
strafslagen op de desbetreffende hole. In geval van herhaalde overtreding meldt de wedstrijdleider 
dit aan de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie kan bepalen dat de betreffende deelnemer 
voor een bepaalde periode of voor een aantal wedstrijden wordt uitgesloten. 

4.7. Bij geschillen aangaande de regels beslist de wedstrijdleider. Indien door de wedstrijdleider een 
Referee is aangesteld, beslist de Referee. 
 

5. Hole-in-one of Eagle 
Indien een speler een Hole-in-one of een Eagle (bij hole 4) slaat, komt hij of zij in aanmerking voor een 
certificaat en een flesje champagne. Ook wordt hij of zij vermeld op de Hole-in-one bordjes. Dit geldt 
alleen als de wedstrijd qualifying is. 
 

6. Competities (maandwedstrijden hoge en lage handicaps) 
6.1. De handicapeisen worden jaarlijks bepaald door de GGH.  
6.2. De handicap bij inschrijving voor maandwedstrijden hoge en lage handicap is bepalend voor 

deelname aan de wedstrijd en de betreffende competitie. Indien inschrijving niet mogelijk is door 
tussentijdse handicapaanpassing, kan de betreffende speler via de wedstrijdleider worden 
ingeschreven. 

6.3. Met een wedstrijd meedoen zonder mededinging kan alleen als op de sluitingsdatum plekken over 
zijn. De betreffende kaart wordt vóór aanvang van de wedstrijd aangevinkt met No Show en de 
betreffende speler kan een reguliere Q-kaart invullen. 

6.4. Voor de slotwedstrijd worden de beste 27 spelers uitgenodigd. Hiervoor gelden de scores van de 
beste 2 wedstrijden. 

6.5. In de slotwedstrijd tellen de punten dubbel en voor het eindresultaat worden de hoogste 3 scores bij 
elkaar opgeteld. 

 
7. De uitslag 

7.1. Bij gelijk resultaat in een losstaande wedstrijd of competitiewedstrijd: 
7.1.1. Bij een stablefordwedstrijd geldt het systeem van de  Matching Cards2, is de stand dan nog 

gelijk dan telt de laagste handicap. 
7.1.2. Bij een maximum Score-wedstrijd3 geldt het systeem van de  Matching Cards; is de stand 

dan nog gelijk dan telt de laagste handicap. 
7.1.3. Bij strokeplay met handicapverrekening geldt de laagste handicap. Zijn de handicaps gelijk 

dan geldt het systeem van de Matching Cards. 
7.1.4. Bij strokeplay zonder handicapverrekening  geldt het systeem van de Matching Cards. 

7.2. Bij gelijk resultaat in de finale van een competitie: 
7.2.1. De finalewedstrijd zelf is een losstaande wedstrijd, dus de uitslag is conform art. 7.1. 
7.2.2. Voor de 1e plaats in de gehele competitie wordt een play-off gespeeld op holes 8 en 9. Bij 

gelijke stand wordt daarna de play-off telkens vermeerderd met 1 hole, beurtelings hole 8 
en 9.  Alle andere gelijke resultaten worden gedeelde scores.  

  
7.3. Bij gelijk resultaat in een meerronde zonder handicapverrekening (bijvoorbeeld de Hoenderdaal 

Opens): 
7.3.1. Eerste ronde: het systeem van de Matching Cards2 wordt toegepast. 
7.3.2. Volgende ronde: de laagste uitslag van de laatste ronde telt. Is dit ook gelijk dan geldt het 

systeem van de Matching Cards2 van de laatste ronde toegepast. 

 
2 Onder Matching Cards systeem wordt verstaan: het resultaat van de laatste 9, 6, 3, 2 of 1 hole(s). Onder de laatste 9 holes 
wordt altijd verstaan hole 10 t/m 18. Onder de laatste 6 wordt verstaan hole 13 t/m 18; enzovoorts. 
3 Bij een Maximum Score wedstrijd bedraagt het maximum aantal slagen: persoonlijke par + 2. 
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7.3.3. Finale: voor de 1e plaats wordt een play-off gespeeld op holes 8 en 9. Bij gelijke stand 
wordt daarna de play-off telkens vermeerderd met 1 hole, te beginnen bij hole 1. Alle 
andere gelijke resultaten worden gedeelde scores. 

7.4. In het geval de wedstrijdleider ten aanzien van de toepassing of uitleg van de golfregels de local 
rules, de regels van de etiquette of de bepalingen van het wedstrijdreglement, een onjuiste of 
onvolledige beslissing heeft genomen, verandert daardoor de door de wedstrijdleider vastgestelde 
uitslag en de prijstoekenning niet.  

7.5. Bij geschillen over de uitslag beslist de wedstrijdcommissie.  
7.6. Als de speler Hoenderdaal niet als Homecourse heeft en de kaart wil laten meetellen voor zijn 

handicap, moet de speler zelf de scorekaart terug vragen. 
 
8. De prijsuitreiking 

8.1. De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk na de binnenkomst van de laatste flight plaats.  
8.2. In geval van 8.3:  

Bij gelijke stand van de plaatsen 2 en 3; 2,3 en 4; of 3 en 4 worden de prijzen gedeeld. 
8.3. In andere voorkomende gevallen beslist de wedstrijdleider. 
8.4. Op de prijs kan alleen aanspraak gemaakt worden als hij/zij bij de prijsuitreiking aanwezig is, tenzij 

de prijswinnaar zich bij de wedstrijdleiding met goede redenen heeft afgemeld. Bij afwezigheid 
vervalt de prijs aan de wedstrijdleider. 

 
 

Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet, geldt het algemene Wedstrijdreglement van de NGF. 


