
Onderstaande regels zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door
De Strijensche Golfclub.

ALGEMEEN:
Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de Royal & Ancient
Golfclub of St. Andrews en de NGF Golfregels aangevuld met de local rules van De Strijensche Golfclub.

Wedstrijden
Wedstrijden worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie of de jeugdcommissie. Wedstrijden geor-
ganiseerd door bedrijfsleden, bedrijven of particulieren zijn slechts toegestaan na goedkeuring van het be-
stuur en dienen tijdig te worden aangevraagd bij het bestuur.

Wedstrijdcommissies en jeugdcommissie
De organisatie en leiding van de wedstrijden zijn in handen van de wedstrijdcommissies en jeugdcommissie
en/of door haar aan te wijzen personen.

Deelname
Deelname aan wedstrijden is uitsluitend toegestaan door leden van De Strijensche Golfclub, behalve voor
wedstrijden waar dit vooraf wordt aangegeven. Deelname door niet-leden van De Strijensche Golfclub aan
wedstrijden, behalve clubkampioenschappen, is toegestaan tegen gereduceerde greenfee en alleen na
goedkeuring van de wedstrijdcommissie.
Bij deelname aan qualifyingwedstrijden dient men in het bezit te zijn van een geldige HCP. Voor de overige
wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een aantoonbare baanpermissie. Bij deelname aan wedstrijden
georganiseerd door bedrijfsleden, bedrijven of particulieren dient men in het bezit te zijn van een geldige
NGF of NVG baanpermissie. Deelnemers dienen greenfee te betalen met uitzondering van het organise-
rend bedrijfslid.

Naleving en diskwalificatie
Beslissingen omtrent straffen, diskwalificatie, etc., worden genomen door de commissie of een door haar
aangesteld persoon, met inachtneming van de spelregels genoemd in dit reglement. In de gevallen waarin
dit reglement niet voorziet, neemt de commissie, c.q. de wedstrijdleiding en/of referee (volgens Regel 34-
2) een beslissing.

Kleding
Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen. 
Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek of een rokje te dragen.
Daarbij een blouse of poloshirt. 
Heren zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange broek of korte broek te dragen.
Daarbij een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen.

Mobiele telefoons
Het gebruik van GSM (ook in de stand-by mode) is verboden. Het is toegestaan gebruik te maken van
(electronische) meetapparatuur welke alleen afstanden aangeeft.

Roken
Het roken in de baan wordt niet aanbevolen.
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INSCHRIJVING / INDELING / STARTTIJDEN:

Inschrijven
Inschrijving voor wedstrijden kan alleen geschieden middels het E-Golf4U computersysteem via de com-
puterzuil in het clubhuis of via internet.

Indeling
De indeling van de wedstrijden, flights, etc., wordt gedaan door of onder verantwoordelijkheid van de com-
missie.

Starttijd
De deelnemer moet starten op de door de commissie vastgestelde tijd. De wedstrijdlijsten met starttijden
treft met aan op het computersysteem E-Golf4U op de computerzuil aanwezig in het clubhuis en internet.
Indien een deelnemer geen mogelijkheid heeft de lijst te raadplegen, kan de starttijd opgevraagd worden
bij een van de leden van de commissie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich te
vergewissen van de starttijden. Tenminste 10 minuten vo!o! r de aangegeven tijd dient men aanwezig te zijn
op de afslagplaats.

Afzegging
Afzeggen kan alleen tot maximaal twee dagen vo!o! r de wedstrijddag door afmelding bij de commissie. Een
afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door de commissie per e-mail/telefoon bevestigd
is.

No show
Onder No Show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start.

Strafoplegging
Bij het te laat voor een wedstrijd verschijnen zonder geldige reden kan een uitsluiting van deelname aan
de wedstrijd volgen. Bij niet tijdig afzeggen of No Show (zonder geldige reden) kan een uitsluiting van deel-
name aan wedstrijden volgen voor een tijdsduur van maximaal 3 maanden. Deze uitsluiting kan/zal opge-
legd worden door het bestuur van De Strijensche Golfclub op advies van de wedstrijdcommissie. 

Bevoegdheid Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding beslist is alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

Groepen
De commissie heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de startlijst ter vervanging
van de spelers die niet aan de start verschijnen.

DE WEDSTRIJD:

Meldingstijd
Een deelnemer behoort zich tenminste 30 minuten voor zijn starttijd bij de commissie te melden en het in-
schrijfgeld te voldoen.

Scorekaart
Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart voor de wedstrijd. De deelnemer
dient zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen.
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Inleveren van de scorekaart 
De scorekaart dient direct na bee" indiging van de wedstrijd te worden ondertekend door speler e!n marker
en worden ingevoerd in het computersysteem E-Golf4U op de computerzuil en daarna ingeleverd bij de
wedstrijdleiding. Onleesbare kaarten zullen als No-Return worden beschouwd.

Onderbreken van de wedstrijd
De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de wedstrijd te onderbreken, te schorsen en/of af te gelasten bij
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld onweer, wateroverlast, etc.). 
Onderbreken van het spel (noot bij regel 6-8b):

Een lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden.
Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken, de hole mag worden uitgespeeld.
Twee korte tone herhaald: Het spel hervatten
De bepalingen conform pagina 160 (Nederlandse versie Golfregels van de R&A) zijn van kracht.

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een spe-
ler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te be-
palen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze),
overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.
Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze
optie is uitgeschakeld.
Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over
de stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, zie baanreglement.
Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie op grond van Regel
14-3.

Afwijkende bepalingen
Indien er op de dag van de wedstrijd afwijkende bepalingen gelden, worden deze door de commissie be-
kend gemaakt op het baaninformatiebord of in het clubhuis.

Uitsluiten 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 desbe-
treffende wedstrijd in gevaar komt.

Hoffelijkheid
De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting, die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht
en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk worden ervaren en zich te houden aan de
etiquette zoals opgenomen in deel I van de NGF Golfregels. Onhoffelijk gedrag kan leiden tot diskwalificatie
volgens Regel 33-7. Bij herhaaldelijk onhoffelijk gedrag kan het bestuur van De Strijensche Golfclub de
beslissing nemen de speler uit te sluiten voor deelname aan wedstrijden voor een (on)bepaalde duur. 
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Langzaam spel
De commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij die oponthoud veroorzaakt tijdens een wed-
strijd regelend op te treden (zie regel 6/7). Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer
dan één hole tussen twee op elkaar volgende partijen. Wanneer me bij Stableford geen punten meer kan
behalen, moet men de bal opnemen om de doorstroming op de baan te bevorderen.

UITSLAGEN

Gehalveerde matches en ties Clubkampioenschappen
In geval van een gehalveerde match of van een tie voor de eerste plaats in strokeplay kan een ‘sudden
death’ play off worden gespeeld. Indien meerdere spelers de ‘sudden death’ play off spelen is de winnaar
hiervan eerste. De overige spelers worden gedeeld tweede. In strokeplay wordt hole 9/18 maximaal 3 keer
opnieuw gespeeld. Bij geen beslissing kan hole 1, 2, 3 en 9 worden gespeeld. De beste totaalscore over
deze vier holes is dan bepalend.
In matchplay continueert men de wedstrijd op hole 1 volgens het ‘sudden death’ systeem.

Uitslagen overige wedstrijden
Wanneer er sprake is van gelijke scores zal er bij het bepalen van de winnaar gekeken worden naar, in
eerste instantie, de beste score op de laatste (18) 9, 6 of 3 holes of laatste hole (matching cards). Wanneer
er in dit reglement gesproken wordt over de laatste holes worden de holes bedoeld in de volgorde van de
baan en niet de speelvolgorde. De commissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een play off te
laten spelen.

BIJZONDERE VERRICHTINGEN

Tijdens een wedstrijd kan een bijzondere verrichting prijs worden uitgeloofd. 
Deze moeten aan de volgende criteria voldoen:

Longest drive:
De longest drive is de verste slag die: 
- A) als eerste bal wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)
- B) met een reguliere club is geslagen
- C) binnen de grenzen van de fairway, op de aangewezen hole, eindigt.
- D) green en apron tellen in dit geval mee als zijnde fairway 
- Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest
- Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar

aan.

Neary (nearist to the pin):
De ‘Neary’ is de bal die:
- A) als eerste bal wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)
- B) binnen de grenzen van de green eindigt
- C) het dichtst bij de vlag eindigt
- Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest
- Een bal in de hole geslagen telt ook als neary (hole in one)
- De eerste hole is one is automatisch de winnaar omdat verbetering niet meer mogelijk is
- Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar

aan.
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Leary (longest neary):
De ‘Leary’ is de bal die:
- A) met tweede slag wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)
- B) binnen de grenzen van de green eindigt
- C) het dichtste bij de vlag eindigt
- Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest
- Een bal in de hole geslagen met de tweede slag telt ook als Leary
- Een hole in one telt ook als Leary
- De eerste hole is one is automatisch de winnaar omdat verbetering niet meer mogelijk is
- Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar

aan.
- Beide slagen door dezelfde speler zijn gedaan en als score tellen. Bij texas scramble, foursome etc is

een Leary (longest neary) dus niet mogelijk.


