
         
 
 
Wedstrijdreglement 2023 Golfclub Ter Specke 

  
Algemeen 

  
1. Dit reglement geldt voor alle clubwedstrijden van Golfclub Ter Specke, 
tenzij door de wedstrijdleiding anders is aangegeven bij de aankondiging 
van een wedstrijd.  

  
2. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf 2023', zoals vastgesteld door 'R&A Rules Limited' 
en 'The United States Golf Association'. Men behoort 'De Golfregels' altijd bij zich te hebben. 

  
3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het 
wedstrijdreglement, het baanreglement en (tijdelijke) plaatselijke regels en zich daar gedurende de 
wedstrijd aan te houden. 

  
4. De wedstrijdleiding ziet toe op het naleven van dit reglement. 

  
5. Inschrijven voor wedstrijden dient te geschieden via E-Golf4U, tenzij anders aangegeven. 

  
6. Het inschrijfgeld wordt bij de aankondiging van elke wedstrijd bekend gemaakt. 

  
Voor de wedstrijd 

  
7. Minimaal twee weken voor de wedstrijddatum wordt het inschrijven (en uitschrijven) via E-
Golf4U mogelijk gemaakt. Uitzonderingen worden ook via E-Golf4U bekendgemaakt. 
 
8. Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een wedstrijd is bereikt, komen de 
daaropvolgende inschrijvingen op een reservelijst. 
 
9. Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor leden met een WHS-handicap, of tenminste 
baanpermissie. In het jaar voorafgaand aan de wedstrijd dienen minimaal 4 geldige scorekaarten te 
zijn ingeleverd om in aanmerking te kunnen komen voor de prijzen. 
 
10. De sluitingsdatum van de inschrijving staat aangegeven in E-Golf4U. Uiterlijk 1 dag voor de 
wedstrijd zal de startlijst beschikbaar zijn in E-Golf4U. Bovendien wordt de startlijst direct per e-mail 
verzonden naar alle ingedeelde deelnemers. 
 
11. Alle spelers die zich hebben ingeschreven zijn verantwoordelijk voor hun starttijd en dienen dus 
kennis te nemen van de startlijst uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd. Bij eventuele 
wijzigingen wordt de startlijst opnieuw per e-mail verzonden. Als er wijzigingen plaats vinden binnen 24 
uur voor de wedstrijd worden de betreffende spelers door de wedstrijdleiding telefonisch benaderd. 
Spelers, die op de reservelijst staan zullen, indien er alsnog een plaats beschikbaar komt, door de 
wedstrijdleiding waar mogelijk telefonisch worden benaderd. 
 
12. Afmelden voor een wedstrijd als de startlijst al beschikbaar is, is alleen mogelijk bij 
de wedstrijdleiding. 
  

     13 Uiterlijk 30 minuten voor de starttijd behoort men zich te hebben gemeld bij de wedstrijdtafel. 
 
14. Bij niet verschijnen ('no show') voor een wedstrijd, behalve bij overmacht (ter beoordeling van de 
commissie) riskeert men uitsluiting voor deelname aan volgende wedstrijden.  
Bij teamwedstrijden kan bij 'no show' van één van de spelers het gehele team worden uitgesloten van 
deelname. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 
  



15. 'No return' door uit een ronde te lopen, behalve door overmacht (ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding), betekent diskwalificatie plus uitsluiting van 1 wedstrijd binnen eenzelfde categorie 
wedstrijden of de eerstvolgende andere wedstrijd (ter beoordeling van de commissie).  
'No return' door een deel van de wedstrijd niet uit te spelen (in een andere vorm dan matchplay), 
zonder medespelers te benadelen, betekent diskwalificatie. 
  
16. De speler is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van zijn juiste (playing) handicap. Indien 
een wijziging daarvan (nog) niet in E-Golf4U zichtbaar is (bijvoorbeeld van spelers die een Q-kaart 
hebben gelopen op een andere golfbaan, of bij spelers die Ter Specke niet als 'homeclub' hebben) 
moet de speler dat kenbaar maken.  
a)  bij strokeplay: aan de wedstrijdleiding voordat de scorekaart wordt ingeleverd 
b) bij matchplay aan de tegenstander voordat de match begint (Regel 3.2c). 
 
Tijdens de wedstrijd 

   
17. De commissie kan aanvullende regels vaststellen ter voorkoming van onnodig oponthoud of 
traag spel, en indien van toepassing “Regel 5.6” hanteren. Als zodanig bevordert de commissie het 
spelen van 'Ready Golf ' zoals aanbevolen door de NGF. 
 
18. De “neary” is die bal, die na de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij (of in) de hole 
ligt. De “leary” is die bal, die na de eerste twee slagen vanaf de tee op de green het dichtst bij (of in) de 
hole ligt. De “longest drive” is die bal, die bij de eerste slag vanaf de tee, in vogelvlucht gemeten, het 
verst vanaf de tee en op de fairway (of op de fringe, of op de green, of in de hole) ligt. De fairway is 
voor deze gedefinieerd als “het kort gemaaide gedeelte van het gras.” 

  
19. Ingeval van dreiging van onweer zal de wedstrijdleiding het spel onderbreken. De volgende 
signalen met de misthoorn worden gebruikt: 

  
Een lang aangehouden toon:               het spel moet onmiddellijk onderbroken worden                        
Drie opeen volgende tonen herhaald:  het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld)                     
Twee korte tonen herhaald:                 het spel hervatten                                                                                                     
Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt 
dit tot diskwalificatie (Regel 5.7). 

  
Na de wedstrijd 

  
20. Een speler behoort direct na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde zijn 
score te verifiëren met de marker en de kaart -door beiden getekend- onverwijld in te leveren bij de 
wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding regelt (indien van toepassing) dat de score in het E-Golf4U -
systeem wordt ingevoerd. 

  
21. Bij gelijke scores in een wedstrijd zonder handicapverrekening geldt eerst de 'countdown 
(9/6/3/1)' methode; indien dan nog gelijk wint de speler met de hoogste exacte handicap. 

  
Bij gelijke scores in een wedstrijd met handicapverrekening geldt eerst de countdown methode; indien 
dan nog gelijk wint de speler met de laagste exacte handicap. 

  
22. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking vervalt zijn recht op de prijs. De 
plaatsing in de wedstrijd blijft echter gehandhaafd. De prijs kan naar de volgend geplaatste speler 
gaan. 

  
23. De commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. 
 
Januari 2023 
De toernooicommissie 

 


