
  
 

 
Wedstrijdreglement 

 
Algemeen 
 
Alle wedstrijden en de coördinatie van de wedstrijdkalender vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie kan zelf wedstrijden organiseren of dat delegeren aan de 
diverse commissies of overige organisatoren. Desgevraagd adviseert en assisteert de wedstrijdcommissie 
bij de organisatie van wedstrijden door gasten van de Kempense Golf Club. 

 
Voor alle wedstrijden worden vooraf aangeduid: 
 De datum of data waarop gespeeld wordt. 
 De categorieën waarin gespeeld wordt. 
 De spelformule die gehanteerd wordt. 
 
Met uitzondering van de wedstrijden volgens de “come and play” formule, dient inschrijving bij voorkeur 
plaats te vinden via i-Golf.  

 
Voor alle wedstrijden geldt het principe van vrije tee-keuze, tenzij op grond van de wedstrijdformule of de 
aard van de wedstrijd, verplichte tees worden gehanteerd.   
In dat geval zal de betreffende commissie dat bij het openstellen van de inschrijving kenbaar maken.  
Gerekend vanaf de tee waarvan volgens de handicap gespeeld wordt, mag iedere tee die verder naar voren 
staat worden gekozen. De keuze naar achteren is beperkt tot maximaal één tee achter de tee die bij de 
handicap hoort. De witte tee is alleen toegankelijk voor spelers/speelsters met handicap 20 of lager.  
Spelen van een andere tee dan die op de startlijst staat is niet toegestaan.  
De organiserende commissie is bevoegd categorieën samen te voegen of te splitsen indien het aantal 
deelnemers dit rechtvaardigt.  

 
Deelname 

  
De organisatie bepaalt voor wie een wedstrijd wordt opengesteld. Voor leden van de Kempense Golf Club 
geldt dat zij speelgerechtigd moeten zijn volgens het Huishoudelijk Reglement. De wedstrijden worden 
opengesteld in i-Golf. 
De wedstrijdcommissie kan nadere voorwaarden voor deelname stellen en is gerechtigd om zonder opgaaf 
van reden een inschrijving te weigeren. 

 
Regels 

 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf” van de R&A (inclusief de door haar opgestelde 
richtlijnen ten aanzien van wedstrijden) het Huishoudelijk Reglement van de KGC en de Charter van de 
Kempense Golf Club.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Inschrijving 
 

Inschrijvingslijst 
  

De inschrijving voor wedstrijden zal minimaal uiterlijk twee weken voor datum opengesteld worden via i-golf.  
Alle noodzakelijke aanvullende informatie zal daarop vermeld worden. Bij inschrijving in open wedstrijden 
moet van spelers die hun homeclub buiten de Kempense Golf Club hebben, de exact handicap vermeld 
worden. 
Op de inschrijving kan een voorkeur voor de starttijd kenbaar gemaakt worden. Getracht wordt daar invulling 
aan te geven, maar er kunnen aan de opgave geen rechten worden ontleend.  
Dat geldt tevens voor een eventuele voorkeur voor de samenstelling van de flights. Wel wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met spelers die samen reizen. Bij vriendschappelijke wedstrijden met een 
beperkt prijzenpakket kan de wedstrijdcommissie uitzonderingen daarop toestaan. 

 
Inschrijving per ploeg 

 
Het verdient de voorkeur bij ploegenwedstrijden zoveel mogelijk per ploeg in te schrijven. Individuele 
inschrijving is weliswaar mogelijk, maar de wedstrijdcommissie zal die slechts honoreren indien het aantal 
inschrijvingen, de spelformule of eventuele handicapbeperkingen dat toelaten.  De indeling van de 
wedstrijdcommissie is altijd bindend.    
 
Sluiting van de inschrijving 

 
De sluiting van de inschrijving wordt vermeld op i-golf. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt kan de 
organisatie besluiten een reservelijst aan te leggen. 

 
Startlijst en starttijd 

 
Publicatie 

 
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van een wedstrijd wordt de startlijst gepubliceerd via  
I-golf. Inschrijvers ontvangen daarnaast een e-mail met hun starttijd en flight indeling. De startlijst is bindend. 

 
Wijziging starttijd 

  
Een starttijd kan niet gewijzigd worden. Het is niet toegestaan starttijden onderling te ruilen. Uitsluitend de 
verantwoordelijke commissie kan bij overmacht of indien het verloop van de wedstrijd dat nodig maakt van 
deze regel afwijken.  De wedstrijd- commissie zal geen starttijden wijzigen zonder de betrokken speler 
daarin te kennen.  

 
De start 

 
Alle spelers dienen zich bij voorkeur uiterlijk 10 minuten voor hun geplande starttijd te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat om hun kaart op te halen en het vereiste inschrijfgeld te voldoen. Vervolgens dienen 
spelers zich, ready to play, 5 minuten voor hun geplande starttijd te melden op de aangegeven tee. Niet 
tijdig starten wordt bestraft conform de richtlijnen van de R&A. 
Zonder opgaaf van reden niet aan de start verschijnen wordt gemeld aan de sportcommissie. Deze kan, 
afhankelijk van de reden van het niet verschijnen, de speler in kwestie een sanctie opleggen. 
 
 
 
 
 
 



Scorekaart 
 

De wedstrijdcommissie zorgt voor scorekaarten waarop de deelnemer(s), spelformule, voorgeschreven tee, 
handicap verrekening en eventuele ploegindeling staan vermeld. Bij het ontbreken daarvan of bij onvolledige 
informatie is de speler/speelster gehouden zelf deze informatie te noteren.  
 
Als naast de geprinte scorekaarten ook digitale kaarten zijn aangemaakt dienen de deelnemers bij voorkeur 
zelf de scorekaarten digitaal te verwerken. Zulks in samenwerking met de op de scorekaart vermelde 
marker. Om slow play te voorkomen dient digitale verwerking na afloop van de wedstrijd te geschieden (aan 
de hand van de geprinte scorekaart). Alle geprinte scorekaarten dienen ter controle (getekend) te worden 
ingeleverd. 
 
Wedstrijdverloop 

 
Spelonderbreking 

 
Spelonderbreking is slechts mogelijk voor zover dit binnen de regels van de R&A is toegestaan. Een korte 
stop voor persoonlijke verzorging na 9 holes is toegestaan indien daardoor geen onnodige vertraging van de 
wedstrijd ontstaat. 
 
Langzaam spel 

 
Elk onnodig oponthoud en elke vorm van langzaam spel wordt gerapporteerd aan de wedstrijdcommissie, de 
captain of diens vertegenwoordiger. Zij zijn bevoegd sancties op slow play toe te passen.  
 
Toezicht 

 
De commissie in kwestie is, samen met de eventuele marshal(s),  
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Door hen gegeven richtlijnen moeten direct worden 
opgevolgd. 

 
 

Uitslag 
 

De commissie in kwestie is verantwoordelijk voor het opmaken van de uitslag. Tegen de uislag kan niet 
geprotesteerd worden. 

 
Bij gelijke stand zal steeds de beste netto score over de laatste 9 respectievelijk 6, 3 of 1 hole(s) bepalend 
zijn voor de rangschikking. Tenzij vooraf anders wordt bepaald. 

 
Bij matchplay formules waar geen gelijke stand mogelijk is, wordt volgens het sudden death principe 
doorgespeeld vanaf hole 1 e.v. tenzij anders bepaald in het specifiek wedstrijdreglement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handicaps 
 

Voor alle wedstrijden die onder qualifying conditions worden gespeeld gelden de door de WHS opgestelde 
regels.  De technische commissie is verantwoordelijk voor de toepassing van deze regels en voor registratie 
van alle handicap gegevens. De commissie volgt de implementatie van de automatisering van het handicap 
systeem en informeert de leden daarover indien nodig. 
 
Van qualifying competities waarvoor door de organisator geen digitale scorekaarten worden gemaakt, maar 
waarbij de spelers zelf een kaart aanmaken, worden alle scores boven 36 Stableford als EDS kaart 
verwerkt. Spelers mogen voor een dergelijke wedstrijd de scorekaart ook vooraf laten registreren als EDS 
kaart. In dat geval wordt de kaart altijd verwerkt. Ongeacht de score. 
 
Indien een wedstrijd wordt gespeeld over meerdere rondes zal, voor zover die rondes  
worden gespeeld binnen maximaal drie opeenvolgende dagen, voor alle rondes de handicap gelden 
waarmee de wedstrijd werd begonnen. In alle andere gevallen wordt de handicap aangepast volgens de 
boven aangegeven regels. 
 
Het gebruik van Golf-carts 

 
Algemeen 

 
Het gebruik van Golf Carts is in wedstrijden niet toegestaan. Bij overtreding komt de speler niet in 
aanmerking voor de prijzen. Als hij deel uitmaakt van een ploeg of een team komt ook de ploeg of het team 
niet in aanmerking voor de prijzen. 

 
Uitzonderingen 

 
Gebruik van een golf cart op medische gronden is toegestaan. In voorkomende gevallen dient een speler 
vooraf een medisch attest te overleggen. Dit attest moet jaarlijks overlegd worden tenzij de medische 
grondslag naar het (schriftelijke) oordeel van de keurende arts een permanent karakter heeft. De technische 
commissie zal een register bijhouden van geldige medische attesten. Dit register is bindend.  

 
Deze uitzondering is slechts van toepassing op wedstrijden die gespeeld worden onder verantwoordelijkheid 
van de Kempense Golf Club en is niet van toepassing op Federale of Nationale competities. 
 
Indien een speler moet terugkeren om een tweede bal te spelen en een golf-cart voorhanden is, kan de 
speler daarvan gebruik maken om tijd te winnen. In dat geval wordt de golf-cart, ook bij tijdelijk gebruik, 
beschouwd als uitrusting van de speler. 

 
Prijsuitreiking 

 
De prijsuitreiking is een elementair onderdeel van de wedstrijd. Aanwezigheid op de prijsuitreiking is dan ook 
een primaire vorm van beleefdheid en etiquette. Van alle spelers wordt verwacht dat zij de prijsuitreiking 
bijwonen. Bij afwezigheid vervalt automatisch elk recht op enige prijs. 

 
Mocht een speler(ster) onverhoopt verhinderd zijn de prijsuitreiking bij te wonen, wordt hij of zij geacht de 
captain of diens vertegenwoordiger daarvan te berichten.   
   
De prijsuitreiking zal zoveel mogelijk direct na afloop van de betreffende wedstrijd plaatsvinden. Voor de 
Presidents Cup, de business wedstrijden en wedstrijden waarbij de sponsor dat op prijs stelt, is omkleden 
verplicht (stadskleding) om voor de prijzen in aanmerking te komen.   

 


