
Wedstrijdreglement Delfland 2020 

 

 
1. Wedstrijdcommissie  

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van golfwedstrijden en het samenstellen van de 
wedstrijdagenda. Op de wedstrijddagen is er een wedstrijdleiding aanwezig.   De wedstrijdcommissie heeft de 
verantwoordelijkheid om overtredingen van golfregels en/of bepalingen van het wedstrijdreglement te beoordelen en 
daarnaar te handelen. 
 

2. Algemeen  
Voor een aantal specifieke wedstrijden gelden aanvullende wedstrijdvoorwaarden. Bij de betreffende wedstrijden, worden 
deze aanvullende wedstrijdvoorwaarden vermeld op de website van Golfbaan Delfland.  
 

3. Deelnemers 
Deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door Golfbaan Delfland moeten amateurgolfers zijn,  zoals gedefinieerd in de 
Amateurstatus Regels van de R&A Rules Limited (R&A). Bij een aantal specifieke wedstrijden kan hiervan worden 
afgeweken, welke worden vermeld in de aanvullende wedstrijdvoorwaarden voor de betreffende wedstrijd. 
 
Deelnemers aan de wedstrijden bij Golfbaan Delfland dienen minimaal 12 jaar te zijn. Deelnemers in de leeftijd van 12 tot 
en met 16 jaar, dienen in het bezit te zijn van minimaal een EGA handicap van 36 of lager en kunnen gebruik maken van een 
begeleider.   
 

4. Handicap 
Deelname aan wedstrijden is mogelijk als de speler in het bezit is van een EGA Handicap, een door de NGF erkende 
buitenlandse handicap of een NGF baanpermissie (Par 3 Challenge Course of Championship Course) van Golfbaan Delfland. 
De maximale EGA Handicap voor deelname staat vermeld bij alle door Golfbaan Delfland georganiseerde wedstrijden.  
Bij verandering van de EGA Handicap dient dit voor het starten van de wedstrijd worden aangegeven bij de wedstrijdtafel, 
bij het niet aangeven en/of op tijd veranderen volgt schorsing voor de betreffende wedstrijd.  
 

5. Deelname 
Bij inschrijving voor een wedstrijd geldt volgorde van inschrijven. De spelers die zich als laatste hebben ingeschreven 
worden op een reservelijst geplaatst. Spelers die staan op de reservelijst kunnen tot aan de start van de laatste flight 
worden opgeroepen om te spelen. 
 

6. Spelregels 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A, de plaatselijke regels en het 
wedstrijdreglement 2020 zoals vastgesteld door de wedstrijdcommissie.  
 

7. Handicart/Buggy 
Tijdens de wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie, is het niet toegestaan om gebruik te maken van een 
buggy. Een handicart is alleen toegestaan voor deelnemers die in het bezit zijn van een handicart pas. Een bijrijder of het 
mee laten rijden van de golftas is voor deelnemers is toegestaan na betaling van het betalen als bijrijder.  
 

8. Caddies 
Bij wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie is het gebruik van een caddie niet toegestaan, tenzij anders 
aangegeven in de aanvullende wedstrijdvoorwaarden van de betreffende wedstrijd. 
Kleding en etiquette 
Deelnemers worden geacht zich te kleden en te gedragen naar de kledingvoorschriften  en etiquette van Golfbaan Delfland. 
Deze zijn te vinden op de website van Golfbaan Delfland.  
 

9. Aanmelden wedstrijd 
De startlijst wordt uiterlijk 2 dagen van tevoren gepubliceerd op de website van Golfbaan Delfland en op sociale media. 
Wedstrijdleiding maakt de startlijst (dus met wie u speelt en hoe laat u speelt en op welke lus/hole u speelt), hierover is 
geen correspondentie/voorkeur mogelijk tenzij aangegeven is bij de wedstrijd. 
Een deelnemers dient zich ten minste 30 minuten voor zijn starttijd bij de wedstrijdcommissie aan te melden en indien van 
toepassing zijn deelname fee te voldoen. 
Rondenkaarthouders moeten eerst het aantal vastgestelde rondes laten afschrijven in de Golfshop van Golfbaan Delfland. 
Het bewijs van afschrijving dient ingeleverd te worden bij de wedstrijdcommissie.  
 

10. Afmelden wedstrijd 



Een deelnemer moet zich minimaal 24 uur voor de 1e starttijd van de wedstrijd afmelden bij de wedstrijdcommissie. 
Afmelden kan door een e-mail te sturen naar wedstrijden@delflandgolf.nl of telefonisch bij de Golfshop van Golfbaan 
Delfland. Een afmelding is pas geldig als de ontvangst van de afmelding per e-mail of telefonisch door de 
wedstrijdcommissie bevestigd is.  
 
Een afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van de 1e starttijd van de wedstrijd zonder gegronde reden geldt als te late 
afmelding. Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer is voor restitutie van het wedstrijdgeld. 
 

11. Scorekaart 
Na het aanmelden bij de wedstrijdcommissie, ontvangt  de deelnemer zijn scorekaart voor de wedstrijd. Worden er 
meerdere golfrondes gespeeld op een dag, dan ontvangen de deelnemers per golfronde een aparte scorekaart van de 
wedstrijdcommissie. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van 
diskwalificatie. 
 

12. Slow play – Ready Golf 
Golfbaan Delfland rekent ongeveer  4,5 uur speeltijd voor een 18 holes golfronde, de deelnemers dienen aansluiting te 
houden op de flight voor hen. De flight is ‘uit positie’ als de flight een lege hole voor zich heeft en dat de achteropkomende 
flight moet wachten of als het spelen van 9 holes langer van 2 uur en 15 minuten duurt. De wedstrijdleiding en de referee 
zal hierop toezien. 
De wedstrijdleiding moedigt het spelen volgens de principes van Ready Golf aan.  
 

13. Waarschuwing en/of uitsluiting deelname 
De wedstrijdcommissie kan een deelnemer van Deelname uitsluiten, als hij/zij door zijn/haar optreden blijk geeft niet te 
willen handelen volgens het Wedstrijdreglement, door /haar optreden een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende 
wedstrijd in gevaar komt of medespelers/medewerkers zonder respect behandelt. De wedstrijdcommissie kan een 
deelnemer die door een andere golfbaan is uitgesloten van deelname aan haar wedstrijden, tevens van deelname door de 
wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden bij Golfbaan Delfland uitsluiten. 
 

14. Onderbreken van het spel (onweer) 
Een lange aangehouden toon: 
Het spel wordt onmiddellijk onderbroken, de hole mag NIET worden uitgespeeld. De spelers dienen te schuilen in een 
schuilhut, de brasserie, golfshop of auto. Neem de golftas NIET mee in de schuilhut. 
 
Bij het niet horen van de toeter na 10 minuten kan de speelronde worden hervat, bij een tweede lange aangehouden toon 
van de toeter zijn de spelers verplicht het spel te stoppen.  
 

15. Inleveren scorekaart 
De deelnemer is verplicht bij alle wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie, zijn eigen scorekaart  zo snel 
mogelijk na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde golfronde, bij de wedstrijdcommissie te controleren en in 
te leveren. Als de speler zijn scorekaart niet inlevert word dit vermeld als een No-Return en is hierdoor uitgesloten van 
prijzen algemeen en prijzen door de baan heen.  
 

16. Gelijke uitslag 
Indien er twee of meer spelers met een zelfde uitslag binnenkomen in dezelfde HCP categorie, dan wordt er gekeken welke 
speler de laagste HCP heeft. Wanneer de HCP ook gelijk is zal er gekeken worden naar de beste score van hole 16, 17 en 18.   
 

17. Prijsuitreiking 
Indien een speler niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking zal de prijs komen te vervallen. 
Waarschuwingen en diskwalificatie 
In uitzonderlijke individuele gevallen, mag de wedstrijdcommissie beslissen een waarschuwing of de straf diskwalificatie 
niet op te leggen, deze te veranderen of wel op te leggen, indien de wedstrijdcommissie dat gerechtvaardigd vindt. 
 

18. Bevoegdheid wedstrijdcommissie  
De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende in voorziet. 
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