
speel- en wedstrijdreglement  

  
Algemeen  
Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de commissies 
georganiseerde  wedstrijden. Iedereen die deelneemt aan deze 
wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen. De commissie die de 
wedstrijd organiseert, beslist  bij eventuele geschillen. Deelname aan 
wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging GC De Koggen 
is uitsluitend voorbehouden aan leden van deze vereniging, tenzij anders 
is aangegeven. GC De Koggen kent verschillende categorieën spelers:  
  

  
  

Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk op basis van 
categorievermelding in de  wedstrijdagenda. Bij  deelname aan 
wedstrijden met de vermelding EGA en/of NGF dienen deelnemers in het 
bezit te zijn van het officiële EGA en/of NGF kaartje. Spelers zonder 
officiële handicap en spelers enkel in het bezit van GVB kunnen 
deelnemen aan wedstrijden, waarbij non handicap in de wedstrijdagenda 
staat vermeld.   

De wedstrijden met vermelding “alle cat” zijn voor alle leden toegankelijk. 
Wel is baanpermissie een     vereiste. De wedstrijdcommissie is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, 
alsmede voor de organisatie van de verenigingswedstrijden. De 
wedstrijdleiding is in handen van de commissie, welke zich kan laten 
vertegenwoordigen door de daartoe door de commissie aangewezen 
personen.   

De wedstrijden worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van:  

- dan wel de interne wedstrijdcommissie    



- dan wel de directie van de baan  

- dan wel het bestuur  

  
Voordat de wedstrijd begint, maakt de organiserende commissie 
eventuele speciale bepalingen bekend waaronder de wedstrijd gespeeld 
wordt door middel van een aankondiging op het publicatiebord of op de 
website.  

  

Spelers  

Iedere deelnemer moet zich houden aan de regels zoals vastgesteld door 
de Royal & Ancient Rules Limited en de United  States Golf Association.  
Daarnaast zijn de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels van 
de golfbaan van kracht.  

  
De zorg van de baan en de kledingvoorschriften conform artikel 20 van 
het huishoudelijk reglement te allen tijde in acht worden genomen.  

De prijsuitreiking maakt integraal deel uit van de wedstrijd en vindt plaats 
zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer, tenzij 
vooraf anders is vermeld. Alle deelnemers worden na de wedstrijd bij de 
prijsuitreiking verwacht.   
Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het 
recht op zijn prijs, tenzij de speler zich om dwingende en onvoorziene 
redenen heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding. Indien men zich niet 
houdt aan het wedstrijdreglement, kan men door de organiserende 
commissie geschorst worden voor de eerstvolgende wedstrijd.  

  
Inschrijven  
Inschrijven voor een maandwedstrijd geschiedt door opgave via de 
website. De maandwedstrijden worden circa 14 dagen voor de wedstrijd 
opengesteld voor inschrijving. Tevens wordt op de website vermeld 
wanneer de sluitingsdatum is. De wedstrijdleiding maakt vervolgens een 
flight-indeling die per e-mail en op de website wordt gepubliceerd. Bij de 
competitiewedstrijden kan ingetekend worden tot de daarvoor 
vastgestelde  tijd. Wensen ten aanzien van het tijdstip van indeling 
kunnen worden gedaan bij de inschrijving onder ‘opmerkingen’. Het 
honoreren van deze wensen is volledig ter beoordeling van de 
wedstrijdcommissie.   
  
Nadat de startlijst is opgemaakt kan men zich uitsluitend om dwingende 



redenen afmelden bij de wedstrijdleiding uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van de wedstrijd.   

  
Bij niet verschijnen zonder tijdige afmelding of te laat verschijnen blijft 
het inschrijfgeld verschuldigd en heeft dit uitsluiting van 2 (twee) 
eerstvolgende wedstrijden tot gevolg, tenzij de commissie anders beslist.  

  
De wedstrijdleiding is minimaal 30 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig. De deelnemer dient zich uiterlijk 15 minuten voor 
haar/zijn starttijd te melden aan de wedstrijdtafel, het inschrijfgeld te 
betalen, de scorekaart voor alle wedstrijdvormen in ontvangst te nemen 
en te controleren of haar/zijn handicap (indien van toepassing voor de 
wedstrijdvorm) correct is ingevuld. De wedstrijdleiding kan, indien een 
deelnemer zich niet vóór 15 minuten voor de starttijd heeft gemeld, een 
reserve aanwijzen. De speler dient op de door de wedstrijdcommissie 
aangegeven starttijd aanwezig te zijn op de tee waarvan wordt gestart 
(regel 6-3a).  

Straf voor overtreding van regel 6-3a:   
‘Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd  klaar om te spelen 
aankomt,  is de straf voor te laat starten verlies van de eerste hole bij 
matchplay of twee slagen op de eerste hole bij strokeplay. Anders is de 
straf voor overtreding van deze Regel diskwalificatie.   
Uitzondering: De commissie kan besluiten geen straf op te leggen als de 
speler door buitengewone omstandigheden te laat aan de start kwam.’  

  
Scorekaarten  
Bij iedere wedstrijd dient een in dezelfde partij spelende, onderling 
overeengekomen, medespeler als marker op te treden, tenzij de 
organiserende commissie anders heeft bepaald. Speler en marker 
behoren wedstrijdkaarten vóór de wedstrijd uit te wisselen en zo snel 
mogelijk na de wedstrijd in te voeren in het computersysteem in de hal en 
daarna volledig ingevuld, ondertekend en bij voorkeur uitgerekend bij de 
wedstrijdleiding in te leveren. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende 
kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd als ‘no return’.  

  
Alle clubwedstrijden worden gespeeld met verrekening van handicap, 
tenzij anders aangegeven.  

  
Indien de baan “qualifying” is worden alle door de commissie 



georganiseerde wedstrijden gespeeld onder Qualifying Condities, tenzij 
anders vermeld en uitgezonderd de wintercompetities 

  
Onderbreken  wedstrijd wegens (weers)omstandigheden  
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om een wedstrijd af te 
gelasten, te staken of te onderbreken (bijvoorbeeld bij zeer extreme en/of 
gevaarlijke weersomstandigheden).   

  

Indien de wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, 
worden de deelnemers in de baan geïnformeerd. De wedstrijd mag pas 
hervat worden als de commissie hiertoe opdracht heeft gegeven.  

  

Het signaal om het spel stop te zetten voor een gevaarlijke situatie is een 
aanhoudende toon van een sirene,  

 • Het spel onmiddellijk onderbreken: één aanhoudende toon van een 
sirene  

 • Het spel onderbreken: bij herhaling drie opeenvolgende tonen van 
een sirene  

 • Het spel hervatten: bij herhaling twee korte tonen van een sirene   
 • De tas laten staan, de bal laten liggen en zo snel mogelijk de 

schuilhut opzoeken.  
  

In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. Reeds afgemaakte ronden 
mogen worden geregistreerd als qualifying score voor een EGA Exact 
Handicap.  

  

Gedrag  
Deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door de 
medespeler(s) als hinderlijk kan   
worden ervaren en/of door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht. 
Hieronder is inbegrepen het gebruik van mobiele communicatiemiddelen. 
Deelnemers dienen zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in 
deel 1 van de Golfregels. De commissie kan bij ernstige overtreding de 
straf van diskwalificatie opleggen. Indien de straf “diskwalificatie” is 
opgelegd kan de commissie de feiten betreffende de overtreding ook 
voorleggen aan het bestuur. Het bestuur zal zich, na eventueel horen van 
partijen, beraden over een verdere gepaste straf. De uitspraak van het 
bestuur is bindend.  
  
Langzaam spel  



Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers een goede speelsnelheid 
aan te houden. Als referentie geldt dat een 18 holes driebal ongeveer 4 
uur en 15 minuten over de ronde mag doen, een 9 holes driebal 
maximaal 2 uur en 10 minuten. De Commissie behoudt zich het recht 
voor, bij een speler/partij, die oponthoud veroorzaakt tijdens een 
wedstrijd, regelend op te treden (zie regel 6-7). Een speler behoort zijn 
bal op te nemen en een hole niet uit te spelen indien de uitslag van een 
hole al bekend  is.  
  
Gelijk eindigen  
Tenzij door de wedstrijdcommissie uitdrukkelijk anders wordt vermeld, 
gelden bij gelijke uitslag de volgende regels: bij clubkampioenschappen 
strokeplay en matchplay wordt uitsluitend voor de eerste plaats een 
sudden death play-off gespeeld op holes 1, 2 en 18; enz. of bij een 9 
holes wedstrijd op holes 1, 2 en 9; enz. De overige uitslagen worden 
bepaald door het beste resultaat over de laatste 9, 6, 3, 1 holes. Indien er 
dan nog geen beslissing kan vallen wint de speler met de laagste exact 
handicap. Steeds wanneer er sprake is van de laatste 9 holes wordt 
bedoeld de 2e ronde 9 holes of de holes 10 t/m 18.  Bij 9 holes 
wedstrijden worden de scores van de laatste 6, 3, 1 holes vergeleken.  
  

Handicart  
Bij wedstrijden mag men alleen een handicart gebruiken of gebruik 
maken van een caddie indien de speler bij inschrijving van de wedstrijd in 
het bezit is van een geldige (medische) gebruikerskaart. De commissie 
kan hierop een uitzondering maken, maar de deelnemer speelt dan altijd 
buiten mededinging.  
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Puntentelling van de te spelen wedstrijden  
Damescompetitie  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de acht beste uitslagen opgeteld en de speler met het hoogste 
aantal punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal 
acht wedstrijden hebben gespeeld, komen in aanmerking voor de 
einduitslag van de wedstrijden.  
Herencompetitie  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de tien beste uitslagen opgeteld en de speler met de hoogste 



aantal punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal 
tien wedstrijden van negen of achttien holes hebben gespeeld komen in 
aanmerking voor de einduitslag.  
Woensdagavondcompetitie  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de acht beste uitslagen opgeteld en de speler met de hoogste 
aantal punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal 
acht wedstrijden hebben gespeeld komen in aanmerking voor de 
einduitslag.  
Zaterdagcompetitie 18 holes  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de vijf beste scores  opgeteld en de speler met de hoogste aantal 
punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal vijf 
wedstrijden hebben gespeeld komen in aanmerking voor de einduitslag. 
De maandbekercompetitie  telt mee in de uitslag.  
Zaterdagcompetitie winter 9 holes  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de vijf beste scores  opgeteld en de speler met de hoogste aantal 
punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal vijf 
wedstrijden hebben gespeeld komen in aanmerking voor de einduitslag.  
Maandbekercompetitie  
Deze competitie wordt zes keer per jaar gespeeld. Elke wedstrijd is er een 
beker voor de winnaar (de maandbeker) en een parkeerplaats. Deze 
parkeerplaats is een maand lang exclusief voor de winnaar van die 
wedstrijd gereserveerd. Voor de finale maandbekerwedstrijd geldt dat de 
dagwinnaar gedurende één maand de parkeerplaats krijgt. De winnaar 
van de competitie is degene die van alle gespeelde wedstrijden het 
hoogste aantal punten heeft, waarbij de 4 beste uitslagen meetellen. 
Deze  krijgt de parkeerplaats tot het moment dat de 1 e 
Maandbekerwedstrijd van het daaropvolgend seizoen weer wordt 
gehouden.  
De scores van de maandbekerwedstrijden tellen ook mee met de scores 
van de zaterdag 18- holescompetitie, andersom niet. 
Matchplaykoppelcompetitie  
De wedstrijdvorm is Fourball better ball. 
Een team bestaat uit twee personen. Ieder slaat af en speelt zijn eigen bal 
tot deze is uitgeholed. 
De beste score van het team telt. 
De winnaars krijgen per gespeelde hole 2 punten, de verliezers 0 punten 
en bij gelijkspel allebei de teams 1 punt. Let op het aantal slagen wat je 
per persoon meekrijgt per hole. 



De Matchplaywedstijd Koppel is met handicapverrekening. Van iedere 
deelnemer wordt 75% handicap berekend.

De Matchplaywedstrijd koppel wordt 6 keer gespeeld één keer per maand 
op zaterdag. iedere wedstrijddag ben je verplicht om je als team in te 
schrijven. Het team bestaat uit twee personen, dit kan  
man/ man; vrouw/ vrouw; vrouw/ man zijn; het mogen ook partners van 
elkaar zijn. Ieder team moet minimaal 4 keer mee doen.Bij een oneven 
aantal teams, kan degene die als laatste heeft ingeschreven niet meer 
meedoen. Kan een teamgenoot niet, dan mag je iemand anders 
meenemen. Deelnemers ontvangen een lijst met de teams, 
telefoonnummers en emailadressen. 
Het minimaal aantal teams wat ingeschreven moet zijn is 8. Maximaal 18 
teams. 
Bij de laatste wedstrijd wordt bepaald welk team winnaar is van de 
Matchplaywedstrijd Koppel, hierbij worden de beste 4 scores geteld.

Opgave voor 1 april als u 4 keer aan deze competitie mee wilt doen.

 
Wintercompetitie  
Per wedstrijddag is er een dagwinnaar. Van alle gespeelde wedstrijden 
worden de acht beste uitslagen opgeteld en de speler met de hoogste 
aantal punten is winnaar van de competitie. Alleen spelers die minimaal 
acht wedstrijden hebben gespeeld komen in aanmerking voor de 
einduitslag.  

Gelijkescore  
Voor alle competities geldt dat bij gelijke eindscore wordt gekeken wie de 
meeste keren eerste, tweede en/of derde is geworden. Aan de hand 
daarvan wordt de einduitslag bepaald. De scores worden uitgerekend 
door de wedstrijdleiders en vastgesteld in een vergadering van de 
wedstrijdcommissie in oktober 2014 voorafgaand aan de afsluiting van het 
seizoen.  
  
Dagprijzen  
De uit te keren dagprijzen zijn financieel een afspiegeling van het aantal 
deelnemers van die dag.   
Dit betekent: dagprijs = aantal deelnemers x inschrijfgeld gedeeld door 3. 
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Clubkampioenschap Strokeplay (Spierdijk Cup)   
De Spierdijk Cup bestaat uit in totaal vijf wedstrijden: vier voorrondes en 
een finale. Van de vier voorrondes tellen de twee beste wedstrijden mee. 
De  strijd wordt gestreden om de Strokeplay Kampioen Netto en de 
Strokeplay Kampioen Bruto. Twee kampioenen dit jaar.  
  
Clubkampioenschap Matchplay  
Dit reglement is een aanvulling op het wedstrijdreglement. Mocht deze 
aanvulling in strijd zijn met het wedstrijdreglement, dan prevaleert het 
wedstrijdreglement.   
De clubkampioenschappen Matchplay worden gespeeld in het weekeinde 
van 8 en 9 juli 2017. Tot zaterdag 18 maart 2017 kan elk lid zich opgeven 
voor deze titelstrijd, die zonder handicapverrekening in twee categorieën 
wordt gespeeld: dames en heren.  
Spelers dienen in het Matchplay weekend beschikbaar te zijn. Spelers die 
zonder bericht van verhindering afwezig zijn op de wedstrijddag kunnen 
worden uitgesloten van de eerstvolgende clubkampioenschappen. 
Spelers die zich tijdens het kampioenschap afmelden voor een volgende 
ronde kunnen eveneens worden uitgesloten van de eerstvolgende 
clubkampioenschappen, tenzij naar mening van de wedstrijdleiding 
hiervoor een gegronde reden was.  
Spelers moeten de vastgestelde ronde lopend afleggen. Buggy’s of 
handicarts zijn alleen toegestaan met een medische 
verklaring(handicart).  Straf voor overtreding van deze bepaling: verlies 
van de hole. Vindt de overtreding plaats tussen het spelen van twee holes 
in, dan moet de straf bij de volgende hole worden toegepast. Caddies zijn 
toegestaan in de finale.   
Een speler dient vijf minuten voor starttijd op de startplaats aanwezig te 
zijn. Komt hij of zij te laat en zijn er geen omstandigheden die dat te laat 
komen rechtvaardigen (zoals bepaald in Regel 33-7) dan wordt hij of zij 
gestraft met verlies van de eerste hole. De straf voor het later dan de 
starttijd arriveren op de startplaats, is diskwalificatie.   
Het Clubkampioenschap Matchplay wordt gespeeld volgens het 
zogenoemde knock-out systeem:  
Indien er na het vastgestelde aantal holes een gelijke stand is, dan zal de 
wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death play-off’, te beginnen op 
de eerste hole (19). De speler die vervolgens het eerst een hole wint, is 
winnaar.  
Dit jaar worden er wederom  voorrondes in poules gespeeld. Afhankelijk 
van het aantal inschrijvers worden poules geformeerd van 3 of 4  
personen. Elke deelnemer speelt respectievelijk 2 of 3 wedstrijden in de 



poule. De indeling in de poules worden gemaakt volgens het 
indelingsadvies van de NGF.  
De voorrondes moeten door de spelers zelf worden georganiseerd. De 
bovenste op de lijst inviteert de ander en regelt speeltijd met de baan.  
Afhankelijk van het aantal poules worden de nummers 1 en/of 2 van elke 
poule geplaatst voor de 1/8 finale zodat er 16 spelers overblijven.  
Opgestart wordt met  poules die we worden ingedeeld door de 
wedstrijdcommissie. Deze  gaan tegen elkaar spelen, Matchplay, 
maximaal 18 holes.  
De winnaar krijgt 2 punten, een gelijk spel op de 18e hole is goed voor 1 
punt.  
De beste twee van elke poule gaan door (volgorde eindstand: punten, 
onderling resultaat, aantal holes) Indien twee spelers op alle criteria gelijk 
eindigen bepaald het lot de stand.  
De score voor een niet gespeelde of niet gegeven wedstrijd is nul. ( je 
benadeelt dus je tegenstander als je niet kan spelen)  
In de finale wedstrijden: Bij het niet komen opdagen van een speler op de 
afgesproken datum en tijd, gaat de tegenstander automatisch door naar 
de volgende ronde. Als een speler zijn voorronde wedstrijd en/of 1/8 finale 
niet voor 8 juli 2017 kan spelen, dan wordt hij/zij automatisch 
uitgeschakeld .  
Als beide spelers hun voorronde wedstrijd en/of 1/8 finale niet voor 1 juli 
2017 kunnen spelen, dan vervalt voor beide spelers het recht door te 
gaan naar de kwart finale.   
De wedstrijdcommissie bepaalt of beide spelers worden gediskwalificeerd 
dan wel dat één van beiden naar de volgende ronde gaat. De uitslagen 
van de wedstrijden dienen direct na de wedstrijd te worden doorgegeven 
aan de wedstrijdleiding.  

Slotregel  
In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de 
wedstrijdcommissie. De commissie heeft dan het recht eventuele getuigen 
te horen en past dan “hoor en wederhoor” toe.  
  
Hole-in-One Reglement  

1 Inleiding 
Het slaan van een Hole in One  (vanaf de afslagplaats de bal met de 
eerste slag in de hole spelen) is voor elke speler een bijzondere 
gebeurtenis.   
  

2 Doel 
Regelen hoe en onder welke voorwaarden een Hole in One officieel 
geregistreerd kan worden.   



  
3 Voorwaarden 
◦ Vermelding van de Hole in One op de website en het bord in het 

clubhuis is alleen voorbehouden aan leden van GolfClub De Koggen 
zoals gedefinieerd door de statuten. 

◦ De slag moet gemaakt zijn tijdens een wedstrijd die door één van de 
commissies van de GolfClub is georganiseerd of tijdens het spelen 
van een vooraf geregistreerde qualifying kaart 

◦ De slag moet gemaakt zijn op de homecourse Golfbaan Spierdijk 
◦ De betreffende hole moet voldoen aan de afmetingen op de 

scorekaart en de baan moet qualifying zijn.  
◦ Een bevoegde marker (art. 2.20 van het EGA Handicap Systeem) 

moet getuige zijn van deze slag 
◦ De speler die een Hole in One heeft geslagen dient dit binnen 2 

weken kenbaar te maken 
◦ De minimale lengte van de hole waar de hole in One wordt geslagen 

moet 110 meter zijn voor heren en 80 meter voor dames, gebaseerd 
op de lengte zoals vermeld op de scorekaart. 

  
4 Werkwijze 
◦ De speler zorgt dat de scorekaart volledig en correct wordt ingevuld 

en ondertekend 
◦ De speler dient binnen 2 weken een verzoek in met verzoek tot 

vermelding bij het secretariaat met bijvoeging van een kopie van de 
scorekaart en een verklaring van de wedstrijdleider of marker. 

◦ Na controle van de kaart en de verklaring door de secretaris van het 
bestuur zal deze functionaris zorgdragen voor vermelding op de 
website en op het schildje in het clubhuis 

  
5 Toepassingsgebied 
◦ Alle leden van GolfClub De Koggen 
◦ Golfbaan Spierdijk (mits qualifying) 

  
6 Verantwoordelijkheden 
◦ Speler 

▪ kaart correct en volledig invullen en ondertekenen.  



▪ aanvraag binnen 2 weken bij secretariaat 
◦ Secretaris  

▪ controleert de ontvangen kaart en de verklaring 
▪ zorgt voor publicatie op website en op schildje 
▪ volgt de richtlijnen op van de wedstrijdleider 
▪ mag spelers wijzen op het nakomen van de etiquette 
7 Documentatie:  
◦ Scorekaart (volledig ingevuld en ondertekend) 
◦ Verklaring van wedstrijdleider of marker 

  
8 Eigenaar van Protocol: Secretariaat 

               
9 Bols Hole in one Club 

Een Hole in One die op Golfbaan Spierdijk of op een willekeurig andere 
baan wordt geslagen komt in aanmerking voor registratie door de Bols-
Hole-In-One-Club. Deze club hanteert een eigen reglement (zie 
www.bolsholeinone.nl )  
  
  

 

http://www.bolsholeinone.nl/

