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Wedstrijdreglement Golfclub Prise d'Eau 

Inleiding. 
 

De wedstrijdcommissie stelt het programma en de voorwaarden voor deelname vast.  Alle 
wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal and Ancient 
Golfclub of St. Andrews, de local rules van Golf Club Prise d'Eau en het baanreglement. 
Het bestuur en de wedstrijdcommissie behouden zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen 
in het gepubliceerde wedstrijdreglement aan te brengen of hiervan af te wijken. De versie 
gepubliceerd op de website van Prise d’Eau is leidend. 
Door inschrijving voor een wedstrijd onderwerpt de speler zich aan de bepalingen van dit 
wedstrijdreglement  en wordt geacht daarmee bekend te zijn. 

 
Vereisten voor deelname aan wedstrijden 

 Onder wedstrijden in dit reglement wordt verstaan: alle clubwedstrijden uitgezonderd de 
jeugdwedstrijden waaraan alleen jeugdleden mogen meedoen 

 Van leden die zich ingeschreven hebben wordt verwacht dat zij ook 
daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd. 

 Bij de Strokeplay-, Foursome-, Greensome en Matchplaykampioenschappen en de Ryder 
Cup,  geldt dat men zich inschrijft voor meerdere ronden, te spelen op één of meerdere 
dagen. 

o Bij de Strokeplaykampioenschappen verplicht men zich de 2e ronde te spelen 
indien men de cut haalt. 

o Bij de Foursome- en Greensomekampioenschappen verplicht men zich tot het 
spelen van beide rondes indien men de cut haalt. 

o Bij de Matchplaykampioenschappen geldt dat de voorrondes, voorafgaande aan de 
1/8 finale, gespeeld worden binnen het tijdvak vanaf het moment dat de plaatsing in 
het speelschema bekend is en voordat het finale weekend plaatsvindt. Bij de 
senioren Matchplaykampioenschappen geldt dat de voorrondes, voorafgaande aan 
de 1/2 finale, gespeeld worden binnen het tijdvak vanaf het moment dat de 
plaatsing in het speelschema bekend is en voordat het finale weekend plaatsvindt. 
De speler is verplicht  de volgende ronde(s) te spelen indien de partij door deze 
speler is gewonnen. 

o Bij het vroegtijdig terugtrekken, bij het niet verschijnen tijdens de 
kampioenschappen of bij afmelding na de sluitingsdatum van de inschrijving 
geldt een no show en kan de wedstrijdcommissie besluiten de speler uit te 
sluiten van deelname aan de het betreffende kampioenschap van het volgende 
jaar. 

 Deelnemers dienen te voldoen aan de handicapeisen zoals deze gesteld zijn aan 
de betreffende wedstrijd. De deelnemers aan Matchplaykampioenschappen 
worden in dat speelschema geplaatst dat overeenkomt met de handicap die de 
deelnemer heeft op het moment dat het speelschema wordt vastgesteld. 

 Speelschema’s ten behoeve van de Matchplaykampioenschappen worden 
vastgesteld door middel van plaatsing op basis van resultaten behaald in een 
vergelijkbaar Matchplaykampioenschap  (halve finalisten) van het voorgaande 
jaar en aangevuld door middel van loting. 

 Deelnemen is alleen mogelijk voor leden van de vereniging tenzij anders vermeld. 
 De wedstrijdcommissie kan voor bepaalde wedstrijden de deelname limiteren in aantal en 

/ of handicap of een handicaplimiet voorschrijven.  
 Het gebruik van een handicart is niet toegestaan tijdens clubkampioenschappen in de 

categorie  <= 11.5 
 Jeugdleden van 18 jaar en ouder mogen zich voor alle wedstrijden inschrijven mits 

zij voldoen aan de gestelde wedstrijdeisen. Jeugdleden jonger dan 18 jaar mogen 
zich inschrijven mits zij op de dag van inschrijven een handicap hebben van 11.4 of 
lager. 
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Opening en sluiting van de inschrijftermijn 
 

 Inschrijving kan reeds gedaan worden bij het uitkomen van de wedstrijdkalender. De 
wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op de website van Prise d’Eau voor aanvang van 
het wedstrijdseizoen. 

 De inschrijftermijn voor wedstrijden gespeeld in het weekend sluit op de maandag 
voorafgaande aan de betreffende wedstrijd. 

 Inschrijving kan gedaan worden op de website van Golfclub Prise d’Eau of middels de 
papieren inschrijflijst op het prikbord in het clubhuis. Bij overtekening krijgen inschrijvingen 
op de website voorrang boven inschrijvingen op de papieren inschrijflijst. Bij 
wedstrijddagen waarop meerdere maandbekers (1, 2 en 3) worden georganiseerd geldt een 
maximum voor het totaal aantal inschrijvingen over alle wedstrijden opgeteld. 

 
 

Inschrijfgeld 
 

 In de wedstrijdgegevens staat of voor een wedstrijd inschrijfgeld wordt gevraagd en 
de hoogte van het inschrijfgeld. De speler dient het verschuldigde inschrijfgeld voor 
de wedstrijd aan de wedstrijdtafel contant te voldoen. 

 
 

Tijd en wijze waarop de startindeling en de reserves worden bekend gemaakt 
 

 De startlijst wordt bekend gemaakt via de website en zal uiterlijk gepubliceerd worden op 
de dag voorafgaande aan de wedstrijd om 12.00 uur. Uitgezonderd zijn shot gun 
wedstrijden waarvoor de startlijst bekend gemaakt wordt op de ochtend van de dag 
waarop de wedstrijd plaatsvindt. 

 Bij over intekening zal er een reservelijst worden gemaakt. Reserves worden 
eventueel telefonisch opgeroepen door de wedstrijdleider uiterlijk om 20.00 uur op 
de avond voorafgaande aan de wedstrijd 

 
 

Plaats, tijd en wijze waarop men zich kan afmelden 
 

 Afmelden voor een wedstrijd kan tot het einde van de inschrijvingsdatum en -tijd van 
de wedstrijd geschieden via de website. 

 Afmelden na de inschrijvingsdatum en -tijd kan uitsluitend bij de betrokken wedstrijdleider. 
 Het zonder afmelding niet verschijnen op de wedstrijd, waarvoor men ingeschreven is, 

betekent dat de speler een no show krijgt. De Wedstrijdcommissie kan de betreffende 
speler een sanctie opleggen. 

 
 

Wedstrijden die geen doorgang vinden 
 

 Als geruime tijd (1 à 2 dagen) voor aanvang van een wedstrijd te voorzien is dat een 
wedstrijd niet doorgaat zullen de deelnemers hierover via de website en per email 
worden geïnformeerd. 

 
 

Melden bij de wedstrijdleiding en starten 
 

 Deelnemers dienen zicht uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun starttijd te melden bij 
de wedstrijdleiding, het inschrijfgeld te voldoen, eventuele instructies in ontvangst te 
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nemen, de scorekaart op te halen en deze te controleren op EGA handicap. Spelers die zich 
later melden dan 10 minuten voor hun starttijd kunnen een No Show krijgen als gevolg van 
het te laat melden. 

 Deelnemers dienen 8 minuten voor hun starttijd aanwezig te zijn op de tee van hun 
starthole. Bij te laat verschijnen kan de wedstrijdleiding besluiten de betreffende speler 
niet te laten starten. Besluit de wedstrijdleiding de speler toch te laten starten dan 
gelden de regels zoals door de R&A vastgelegd met betrekking tot het te laat op de tee 
van hun starthole te verschijnen (Regel 5-3). 

 Speler en marker dienen hun scorekaart uit te wisselen. 
 

Handicap 
 De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste opgave van de handicap geldend op de 

wedstrijddag. Het spelen van een te hoge handicap heeft diskwalificatie tot gevolg. 
 Van de deelnemer aan wedstrijden die als qualifying zijn opgenomen in de 

wedstrijdkalender wordt de handicap aangepast overeenkomstig het behaalde 
resultaat en het geldende handicapsysteem. 

 Gedurende de periode 1 november tot en met 31 maart worden handicaps uitsluitend 
volgens reduction only aangepast 

  
 

Caddies 
 Tijdens de maandbekers is het spelen met een caddie niet toegestaan. 
 Bij de overige wedstrijden dient een deelnemer, die een caddie wenst mee te nemen, dit 

vooraf aan de wedstrijdleider te melden. Een caddiewisseling kan alleen plaats vinden als de 
betreffende hole is uitgespeeld en met toestemming van de wedstrijdleiding. Ouders van 
jeugdleden mogen niet als caddie optreden. 

 
Handicarts en buggies 

 
 Handicart gebruikers die via de website mijnhandicart.nl een handicart hebben 

gereserveerd kunnen de sleutel van de handicart afhalen bij de balie van de receptie.  
 Het gebruik van een handicart of buggy tijdens een wedstrijd is uitsluitend toegestaan voor 

handicartpashouders. Overige spelers mogen tijdens de wedstrijd geen gebruik maken van, 
of meerijden met een handicart. Dit geldt eveneens voor het ongeoorloofd meerijden tussen 
de holes. De wedstrijdleiding kan bij overtreding hiervan de overtreder uitsluiten voor de 
wedstrijd 

 

Langzaam spel 
 

 Prise d’Eau stimuleert de toepassing van Ready Golf met als doel de duur van de 
wedstrijden, zoveel als mogelijk is, binnen een acceptabele tijd te laten verlopen. Daartoe 
wordt van de deelnemers gevraagd zich op de hoogte te stellen van de Ready Golf-
principes. De wedstrijdcommissie zal de deelnemer hierbij behulpzaam zijn door hier 
regelmatig over te publiceren. 

 
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor bij een speler of een partij regelend op te 
treden. De volgende sancties gelden voor wedstrijden waarbij door de wedstrijdcommissie 
tijdwaarneming is ingesteld: 

 
 STROKEPLAY MATCHPLAY 
1E overschrijding 1 slag verlies hole 
2e overschrijding 2 slagen diskwalificatie 
3e overschrijding diskwalificatie  
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Einde van de wedstrijd 
 
Na afloop van de wedstrijd dient de scorekaart door de speler, na controle door speler en marker 
ondertekend te worden. Op verzoek van de wedstrijdleiding voert de speler de scores zelf in en 
levert de scorekaart zo spoedig mogelijk maar niet later dan 15 minuten na afloop van de wedstrijd 
bij de wedstrijdleiding in. 
 
 
 
Wedstrijdresultaat en prijsuitreiking 
 

 De prijsuitreiking voor de maandbekers wordt op de wedstrijddag zelf gehouden, direct 
nadat de laatste flights binnen zijn.  

 De winnaars van de puntenklassementen, de competitie (teams) en de 
laddercompetitie worden gehuldigd tijdens een aparte prize-giving ceremony. De 
wedstrijdleiding houdt de prijsuitreiking voor de overige wedstrijden zo snel als 
mogelijk nadat de wedstrijduitslag bekend is. 

 Recht op een prijs, in de wedstrijden waarbij geen punten behaald kunnen worden voor de 
golfer en golfster van het jaar gaat, verloren indien men niet aanwezig is tijdens de 
prijsuitreiking. De prijs komt niet te vervallen maar schuift door naar de volgende speler 
en/ of paar op de ranglijst. 

 
 

Winnaar bij gelijk eindigen. 
 

Tenzij op de inschrijflijst anders wordt vermeld, wordt bij gelijke uitslag de volgende regels 
toegepast: 

 Matchplaykampioenschappen: na 18 holes play-off-sudden death. Indien met handicap 
verrekening wordt gespeeld, blijft deze verrekening van kracht, 

 Strokeplaykampioenschappen: play-off sudden death direct na de wedstrijd 
 Foursome- en Greensomekampioenschappen: na 18 holes play-off-sudden death. 
 etto strokeplay: het beste netto resultaat over de laatste 9,6,3, resp. 18e (9e) hole. Is de 

stand hierna nog gelijk dan beslist het lot 
 Overige wedstrijden: het beste netto resultaat over de laatste 9,6,3, resp. 18e (9e) hole. Is 

de stand hierna nog gelijk dan beslist het lot 
 Bij wedstrijden zonder handicapverrekening kan bij een gelijk resultaat de 

wedstrijdcommissie aangeven dat de sudden death over bepaalde holes wordt gespeeld dan 
wel het beste netto resultaat over de laatste 9,6,3, resp. 18e (9e) hole de winnaar bepaalt. Is 
stand hierna nog gelijk dan beslist het lot 

 Voor strokeplaywedstrijden waarbij gestart wordt op de holes 1 en 10 geldt voor elke 
deelnemer dat de holes 10 t/m 18 de laatste 9 holes zijn 

 
Gedragsregels 
 

 Helaas is het noodzakelijk om toe te zien op de juiste toepassing van de gedragsregels 
tijdens de wedstrijd. Eventuele wangedragingen zoals het niet repareren van pitchmarks, 
het niet terugleggen van divots, het gooien met de vlag, schofferen van de medespelers of 
tegenspelers kan door de wedstrijdleiding bestraft worden met verwijdering uit de 
wedstrijd. Tevens zal hiervan verslag worden gedaan bij het bestuur van de vereniging Prise 
d’Eau. 


