Algemeen Wedstrijdreglement van De Texelse Golfclub - 2019
Algemeen
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle golfwedstrijden die worden
georganiseerd onder auspiciën van de wedstrijdcommissie van De Texelse Golfclub,
tenzij nadrukkelijk voor aanvang van een wedstrijd anders is aangegeven.
Wedstrijden worden gespeeld volgens de golfregels, die bestaan uit:
 De Regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews
 EGA Handicap Systeem – laatste uitgave
 Dit wedstrijdreglement
 Wedstrijddraaiboeken
 Plaatselijke en tijdelijke plaatselijke regels
Iedere speler die deelneemt aan wedstrijden wordt geacht deze regels te kennen.
Wedstrijden staan alleen open voor amateurspelers met een EGA handicap. De
toelaatbare handicap voor een wedstrijd wordt bepaald door de wedstrijdcommissie.
 De wedstrijdcommissie laat zich tijdens iedere wedstrijd vertegenwoordigen
door een groep aangewezen mensen, de “Wedstrijdleiding”.
 De wedstrijdleiding beslist in geval van geschillen.
 Als er een referee aanwezig is aangesteld is de beslissing van de referee
definitief. Als er geen referee is aangesteld dan beslist de wedstrijdleiding;
deze beslissing is definitief. Als er geen beslissing kan worden genomen kan
een geschil of twijfelpunt worden voorgelegd aan de Regel- en
Handicapcommissie en zo nodig aan die van de NGF.
 De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor veranderingen aan te
brengen in het wedstrijdreglement en de wedstrijdkalender.
Procedure bij afgelasting wedstrijd
Voor wedstrijden die ’s morgens beginnen wordt deze beslissing op de voorgaande
dag om 18.00 uur gemaakt en aan de deelnemers gecommuniceerd. Voor
wedstrijden die ’s middags beginnen wordt deze beslissing op de dag van de
wedstrijd ’s morgens om 9.00 uur genomen
Inschrijven
Inschrijven of afmelden voor wedstrijden kan via www.texelse.nl of de App. en het
touchscreen in het clubhuis.
De sluitingsdatum voor inschrijven of afmelden via de site is op de site vermeld.
Afmelden na sluitingsdatum kan alleen bij de wedstrijdleiding en met opgave van
geldige reden.
De startlijst wordt uiterlijk (24 uur) na sluiting van de inschrijftermijn gepubliceerd via
de site. Deelnemers dienen zich op de hoogte te stellen van hun starttijd.
Voor wedstrijden geldt een minimum aantal deelnemers van 6.
Clubkampioenschappen worden gezien als één wedstrijd. Een eventueel maximum
wordt aangegeven op de site. Noot: Bij evenementenwedstrijden geldt een minimum
van 20 deelnemers.
Het niet reglementair inschrijven, afmelden of het niet (tijdig) komen opdagen voor
een wedstrijd kan door de wedstrijdleiding worden voorgelegd aan de voorzitter van
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de wedstrijdcommissie. De voorzitter kan bij een moeilijke beslissing dit voorleggen
aan het bestuur. Het bestuur kan in deze gevallen besluiten een sanctie op te leggen.
Categorieën
Tenzij anders aangegeven worden wedstrijden gespeeld in de volgende categorieën:
Categorie 1 Exact Handicap 0 – 18.4
(NGF categorie 1 t/m 3)
Categorie 2 Exact Handicap 18.5 – 26.4
(NGF categorie 4)
Categorie 3 Exact Handicap 26.5 – 36.0
(NGF categorie 5)
Categorie 4 Exact Handicap > 37.0
(NGF categorie 6)
- Categorie 4 wordt alleen gespeeld bij bepaalde wedstrijden.
*) - voor de dames- en herenmiddagen geldt een andere categorie indeling die
gebaseerd is op een evenwichtige verdeling van het aantal deelnemers.
Voor de maandbeker geldt momenteel: Cat 1= 0-14.0; Cat 2= 14,1-20.0; Cat 3= 20,154. Deze categorie indeling wordt aan het einde van het speelseizoen en dus
eenmaal per jaar herzien.
Voor de bepaling in welke categorie een deelnemer valt, geldt diens exact handicap
op de speeldag van de wedstrijd.
Inschrijfgeld
Voor deelname aan wedstrijden geen inschrijfgeld verschuldigd. Tenzij vermeld op
aankondigingen.
Aanmelden
Een speler dient zich uiterlijk 30 minuten voor zijn starttijd te melden bij de
wedstrijdleiding en zijn scorecard in ontvangst te nemen en te controleren.
30 Minuten voor de starttijd van de laatste flight kan niet meer worden aangemeld en
vervalt het recht om deel te nemen aan de wedstrijd.
Deelnemers dienen 5 minuten voor hun starttijd op de eerste tee aanwezig te zijn.
Het zonder geldige reden niet of te laat verschijnen op een wedstrijd door een speler
kan door de wedstrijdcommissie worden voorgelegd aan het bestuur met het advies
om een schorsing voor een aantal wedstrijden op te leggen.
Invullen en inleveren scorecard
Een in dezelfde flight spelende mede-competitor treedt op als marker voor de speler.
Speler en marker dienen voor aanvang van de wedstrijd hun kaarten te ruilen. De
marker is verplicht ook zijn eigen score duidelijk in te vullen op de scorecard van de
speler.
Scorecards dienen direct na binnenkomst zonder oponthoud te worden ingevoerd op
de touchscreen of mobiel vervolgens worden ondertekend en ingeleverd bij de
wedstrijdleiding.
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De ingeleverde scorekaart is het document van de gespeelde wedstrijd.
Een verkeerd ingevoerde hole betekent dus diskwalificatie indien de score ten
voordele van de speler zou uitvallen. Bij een ingevoerde score die niet ten voordele
van de speler is krijgt men geen diskwalificatie.
De speler is verantwoordelijk voor het juist in voeren van de scorekaart in het
wedstrijdprogramma. Indien er een verschil zit tussen de scorekaart en de
ingevoerde kaart die ten voordele van de speler uitvalt dan volgt diskwalificatie. Is de
ingevoerde score ten nadele van de speler dan volgt GEEN diskwalificatie, maar blijft
de ingevoerde score de enige juiste.
Wanneer een speler zijn scorecard in een qualifying wedstrijd niet invoert gaat
automatisch gaat zijn of haar handicap omhoog.
Onvolledige en/of niet ondertekende scorecards worden terzijde gelegd en
beschouwd als No Return.

Gelijk eindigen
Matchplay
Bij een gelijke stand na 18 holes wordt doorgespeeld vanaf hole 19, net zo lang tot
een winnaar bekend is. Eventuele handicapslagen worden opnieuw gegeven vanaf
hole 19.
Strokeplay
Bij een gelijke totaalscore BRUTO voor de eerste plaats vindt een sudden-deathplay-off plaats op Hole 1 en 9.
Bij gelijk NETTO eindigen wint de speler die de laatste wedstrijddag het beste heeft
gespeeld.
Stableford
Bij een gelijk netto-resultaat wordt het beste netto-resultaat van de laatste negen
holes bepaald. Wanneer ook dit gelijk is wordt gekeken naar de laatste zes holes, de
laatste drie holes of de laatste hole. Wanneer ook dit gelijk is, is de winnaar de speler
met de laagste handicap.
Neary en longest drive
Bij aanvang voor een wedstrijd wordt vermeld of en, zo ja, op welke holes de neary
en longest drive worden gespeeld.
De neary is de bal die op de green én het dichtst bij de hole is gespeeld. Hole in one
is geen neary.
De longest drive is de verst geslagen bal, gerekend vanaf het midden van de teebox,
die eindigt op de fairway van de te spelen hole.
Prijsuitreiking
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De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk plaats na binnenkomst van de laatste
flight. Een speler die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest zijn recht op de
prijs, maar behoudt zijn klassering. Mits hij/zij zich voor de wedstrijd met een geldige
reden heeft afgezegd bij de wedstrijdleiding.
Alleen bij evenementen (luilak-, snert-, Koningsdag- e.d wedstrijden) verliest de
speler wel zijn klassering en gaat de prijs naar de volgende op de klasseringlijst.

Langzaam spel
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor bij een speler of flight die
oponthoud veroorzaakt regelend op te treden of sancties op te leggen. Onder
oponthoud wordt verstaan een afstandverlies van meer dan een hole tussen twee
opeenvolgende partijen. Iedere speler in een flight is verantwoordelijk voor het tempo
van de flight als geheel.
Langzaam spelen mag niet worden opgelost door het doorlaten van de achterop
komende partij.
Wanneer men in een Stablefordwedstrijd geen punten meer kan halen is men
verplicht de bal op te pakken.
Handicarts en caddies
Bij wedstrijden mag men alleen handicarts gebruiken indien men bij aanmelding voor
de wedstrijd een gebruikerskaart kan overleggen. Bij onterecht gebruik van een
handicart is er sprake van wedstrijdvervalsing en krijgt men 2 strafslagen. Bij een
tweede overtreding nogmaals 2 strafslagen en bij de derde overtreding een DSQ.
Bij sommige wedstrijden is het gebruik van handicarts niet toegestaan – zie
desbetreffend wedstrijddraaiboek.
Indien een speler terug moet naar de afslagplaats na een verloren bal, dan mag de
speler alleen in dit geval gebruik maken van een handicart om het speltempo te
bevorderen.
Het gebruik maken van caddies is toegestaan.
Mobiele communicatiemiddelen
Het gebruik van mobiele communicatiemiddelen tijdens de wedstrijd met de
bedoeling om te telefoneren tijdens de wedstrijd is verboden, tenzij de noodzaak
hiertoe voorafgaand aan de wedstrijd bij de wedstrijdleiding is gemeld en de
wedstrijdleiding dit expliciet toestaat.
Noot: De wedstrijdleiding heeft wel het recht om van een mobile telefoon gebruik te
maken i.v.m. calamiteiten, naderend onweer etc.
De speler die gebruik maakt van mobiele communicatiemiddelen terwijl dit niet is
toegestaan kan worden bestraft met diskwalificatie.
Onderbreking van de wedstrijd wegens (weers)omstandigheden
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Het zonder geldige aan de wedstrijdleiding gemelde reden, onderbreken of verlaten
van de wedstrijd, wordt door de wedstrijdleiding voorgelegd aan de voorzitter van de
wedstrijdcommissie. Bij een moeilijke beslissing legt voorzitter van de WC het voor
aan het bestuur met het advies een schorsing voor een aantal wedstrijden op te
leggen.

De wedstrijdleiding heeft het recht onder abnormale (weers)omstandigheden
wedstrijden af te lasten, of te onderbreken.
Bij zeer slechte weersvoorspellingen kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd
24 uur van te voren aftelasten. Of eventueel de starttijd te wijzingen. (vroeger of later)
In geval van (naderend) onweer wordt de wedstrijd onderbroken door de
wedstrijdleiding of golfbaan. Spelers dienen in dit geval direct het spel te
onderbreken, hun tas VERPLICHT te laten staan, en hun bal op de plaats te laten
liggen en de baan te verlaten. De speler heeft tijdens dreigend onweer zelf het recht
om de wedstrijd te onderbreken.
Onderbreking in verband met onweer wordt aangegeven door een hoornsignaal en/of
een zwaailicht op het clubhuis.
Pas wanneer door de wedstrijdleiding expliciet is bepaald en aangegeven dat verder
gespeeld mag worden, mogen spelers de wedstrijd voortzetten.
Noot: Tas en trolley vormen een gevaar omdat het de bliksem aantrekt. Indien men
dus de tas en trolley meeneemt brengt men ook anderen in gevaar. Het niet
opvolgen van deze regel kan schorsing voor een bepaalde periode tot gevolg hebben.

Plaatsen
Wanneer bij een wedstrijd plaatsen is toegestaan, gelden de volgende regels:
 Plaatsen is uitsluitend toegestaan op het kort gemaaide gedeelte van de baan
 Bij plaatsen mag de bal worden gemarkeerd, opgepakt en schoongemaakt
 De bal dient te worden geplaatst binnen een scorekaartlengte van de
oorspronkelijke plaats van de bal, niet dichter bij de hole, niet in een hindernis
en niet op de green
Het toegestaan zijn van plaatsen voor een wedstrijd wordt uitsluitend bepaald door
de wedstrijdleiding.
Gevolgen van onsportief gedrag
Onsportief gedrag wordt door de wedstrijdleiding gemeld aan de voorzitter van de
wedstrijdcommissie. Bij moeilijke beslissing legt de voorzitter WC dit voor aan het
bestuur met het advies een schorsing voor een aantal wedstrijden op te leggen. Het
bestuur zal zich, eventueel na het horen van beide partijen, beraden over een
passende straf. De uitspraak van het bestuur is bindend.
Gebruik van afstandmeter
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Het gebruik van een afstandmeter is toegestaan tijdens alle wedstrijden van de
golfclub. Echter een afstandmeter die hoogteverschillen, temperatuur en/of wind
richting dan wel snelheden kan meten is niet toegestaan.

Bevoegdheid wedstrijdcommissie/leider
De wedstrijdcommissie mag eigen regels maken b.v. in de baan plaatsen of zelfs
palen verzetten indien nodig of gewenst. Bij een eventuele twijfel moet de
wedstrijdcommissie advies vragen aan de R&Hcie.
De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de
wedstrijd voordoen, ook naar de exploitant toe.
De wedstrijdleider kan bij het niet aanwezig zijn van opgegeven reserve speler(s) een
ander lid toegang geven tot de wedstrijd.
Procedure DSQ
De wedstrijdleider stuurt standaard bericht aan het bestuur (secretaris), eveneens
afschrift naar de regel en handicap commissie en naar de voorzitter van de
wedstrijdcommissie. Bij een ernstige overtreding van de regels kan het bestuur
maatregelen nemen ten aanzien van de betrokken speler(s). Het bestuur beslist
binnen één week hierover en bij positief oordeel stuurt de secretaris een bericht naar
het desbetreffende lid en naar de voorzitter van de wedstijdcommissie en naar de
drie wedstrijdleiders van ieder team.
Voorspelen
Op de dag van een officiële clubwedstrijd (in de periode van 1 april t/m 31 oktober)
mag niet worden voorgespeeld op de baan, met uitzondering van
matchplaywedstrijden.
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