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Wedstrijdreglement van “de Maastrichtsche” geldig vanaf 01 April  
2019.

“Wij leden van de Maastrichtsche respecteren de etiquette, spelen 
sportief en spelen volgens de regels. Wij willen immers allemaal 
voor ons plezier spelen!“

1.Commissie(s)
De Maastrichtsche (golfclub Maastricht en Golfclub Lanaken) kent 
de volgende commissies: wedstrijdcommissie, ladies commissie, 
men’s day commissie, seniorencommissie, jeugdcommissie, rab-
bitscommissie en pinincommissie.
Iedere commissie is verantwoordelijk voor de organistie van haar 
wedstrijden. De commissie benoemt per wedstrijd een wedstrijdlei-
der. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtre-
dingen van de Golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdregle-
ment door de deelnemers aan de wedstrijd.

2.Bevoegdheid van de wedstrijdleiding
De wedstrijdleider beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet.

3.Algemeen
Voor wedstrijden gelden per commissie aanvullende en/of afwijken-
de wedstrijdvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in annex 1.

4.Spelregels
de wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals 
vastgesteld door de R&A en de plaatselijke regels zoals vastgesteld 
door de Regel- en Handicapcommissie.

5.Plaatselijke regels
de specifieke wedstrijd Plaatselijke regels aan het einde van dit do-
cument,  de specifieke baan Plaatselijke Regels en de Tijdelijke 
Plaatselijke Regels, zoals gepubliceerd in en rond het clubhuis op 
de prikborden zijn van toepassing.

6.Deelnemers
Deelnemers aan wedstrijden moeten amateurgolfers zijn zoals ge-
definieerd in de Amateurstatus van de R&A Rules Limited (R&A), 
tenzijn anders vermeld op de wedstrijdkalender.
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Deelnemers moeten clubleden van de Maastrichtsche (GCM of 
GCL) zijn tenzij de commissie nadrukkelijk vermeldt dat er een open 
inschrijving is.

7.Handicap (regel 3.2 & 3.3)
Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de deelnemer in 
het bezit is van een EGA Handicap of een door de NGF, KBG er-
kende buitenlandse handicap. De toegestane handicap wordt per 
wedstrijd vermeld op de wedstrijdkalender.
De speler die bij meerdere bonden een handicap heeft, dient er op 
toe te zien dat deze gesynchroniseerd wordt. Hij dient te allen tijde 
met de laagste hcp te spelen.
De speler is conform regel 3.2 Matchplay en 3.3 Strokeplay verant-
woordelijk dat de juiste exact handicap op de scorekaart staat. In-
dien niet correct dient hij de wedstrijdleiding voor het inbrengen van 
de score hieromtrent te informeren.

8.Inschrijving
Inschrijven voor een wedstrijd vindt plaats via de website. De in-
schrijving via de website kan tot 4 dagen voor de wedstrijd plaats-
vinden. De deelnemer moet zelf de bevestiging van de inschrijving 
op de website, deelnemerslijst nagaan. Na het sluiten van de in-
schrijvingsdatum kan alleen de commissie bepalen of er nog deel-
nemers worden ingeschreven.

9.Kosten
Per wedstrijd(en) dient inschrijfgeld te worden voldaan, behalve voor 
de Strokeplay en Matchplay Clubkampioenschappen. Het inschrijf-
geld dient vooraf aan deelname van de wedstrijd te worden betaald. 
Bij niet betalen vooraf kan de wedstrijdleider een sanctie opleggen 
als omschreven in annex 2. De kosten van de inschrijving staan 
vermeld op de website.

10.Leeftijden
De deelnemer dient te voldoen aan de leeftijdsgrens die door de 
Commisie is bepaald. Voor deelname aan de wedstrijden van de 
wedstrijdcommissie geldt geen minimum leeftijdsgrens;

11.Indeling / startlijst
De indeling wordt uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd bekend ge-
maakt via de website en/of deelnemerslijst.

12.Afzeggen voor een wedstrijd
Een deelnemer kan zich tot de dag van de wedstrijd afmelden. Bij 
afmelden op de dag van de wedstrijd zal de commissie bepalen of 
de reden een no-show tot gevolg heeft of niet.

13.No-show
Onder no-show wordt verstaan het zonder afmelding of zonder goe-
de reden te laat afmelden en niet verschijnen aan de start. Bij over-
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treding geldt een sanctie als omschreven in annex 2.

14.Meldingstijd
Een deelnemer behoort zich tenminste 15 minuten voor zijn starttijd 
bij de wedstrijdleiding te melden.

15.Gehalveerde matches en ties
Bij gehalveerde matches en ties hanteren we Appendix 1 van R&A.
Bij Matchplay volgt een “sudden death” op hole 18 tot er één win-
naar is.
Bij Strokeplay zonder handicap verrekening volgt er een play-off op 
de holes 1, 17 en 18.
Bij Strokeplay met handicap verrekening of Stableford wedstrijden is 
de winnaar diegene met het beste resultaat over de laatste 9, 6, 3, 
hole(s) van de baan. Is hierna nog een gelijke eindstand, dan wordt 
de winnaar door loting bepaald. Indien een ander methode van de 
winnaar bij gelijke eindstand wordt gehanteerd, wordt dit vooraf door 
de Commissie gemeld in de wedstrijd publicatie. 
Hoffelijkheid
De deelnemer houdt zich aan de etiquetten van het golfspel en dient 
zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commis-
sie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de mededeelnemer(s) 
of tegenstanders als hindelrijk kan worden ervaren. Als er sprake is 
van een ernstige overtreding van de etiquette zal de commissie de 
deelnemer een sanctie opleggen conform annex 2.

16.Inleveren van de scorekaart
De deelnemer is verplicht om binnen 15 minuten na het beëindigen 
van de laatste hole zijn/haar scorekaart, in het bijzijn van de marker, 
in te voeren in eGolf4u. De deelnemer moet zijn scorekaart onderte-
kend, door zowel deelnemer als marker, af geven bij de wedstrijdlei-
ding. Indien een deelnemer zich hier niet aan houdt zal de commis-
sie de deelnemer een sanctie opleggen conform annex 2.

17.De uitslag en prijzen.

De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een uur na binnen-
komst van de laatste flight. De deelnemer die tijdens de prijsuitrei-
king niet aanwezig is, behoudt zijn/haar positie in de wedstrijduit-
slag, maar de prijs schuift door de eerstvolgende in de uitslagenlijst. 
Bij de clubkampioenschappen behoudt de deelnemer zijn/haar posi-
tie in de uitslag en het recht op de bijbehorende prijs.
De commissie behoudt zich het recht voor om spelers, die spelen 
met een onvoldoende bewijs van juistheid van handicap, geen prijs 
toe te kennen.

18.Beroep
De door de wedstrijdcommissie aangewezen wedstrijdleider regelt 
een uitgeschreven wedstrijd. Hij beslist in overleg met een clubrefe-
ree, of indien niet aanwezig een lid van de Regel- en Handicap 
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Commissie, of indien niet beschikbaar met een lid van de wedstrijd 
commissie over geschillen. Indien hij met niemand kan overleggen 
beslist hij alleen. Bezwaren tegen beslissingen en klachten kunnen 
schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de wedstrijd-com-
missie.

19.Wedstrijd specifieke Plaatselijke Regel.

1.Vervoer
Tijdens een ronde, mag een speler of caddie zonder handicartpas 
geen gebruik maken van gemotoriseerd vervoer, behalve als dit is 
toegestaan, of achteraf is goedgekeurd, door de Commissie. Voor 
een speler die een slag gaat doen, of heeft gedaan, onder de pro-
cedure van slag en afstand, is het altijd toegestaan om gebruik te 
maken van gemotoriseerd vervoer. 
De speler krijgt de algemene straf voor iedere hole waar deze 
plaatselijke regel is overtreden. Indien de overtreding tussen 
twee holes plaatsvindt, geldt de straf op de volgende hole. 

2.Caddies (regel 10.3)
Regel 10.3 is als volgt aangepast: het is voor een junior speler niet 
toegestaan een caddie te hebben gedurende een speelronde van 
een junior wedstrijd. Uitzondering op deze plaatselijke regel: het is 
voor een junior speler toegestaan bij volwassen wedstrijden en club 
kampioenschappen een caddie te gebruiken die ook junior is.
De speler krijgt de algemene straf voor iedere hole waarop hij/
zij door een caddie  (of door een caddie die niet voldoet aan 
leeftijdsvoorwaarde) wordt geholpen. Indien de overtreding  
plaatsvindt tussen twee holes, dan krijgt de speler de algemene 
straf op de volgende hole.

3.Onderbreken en hervatten van het spel (regel 5.7)
Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie 
wordt aangegeven door een aanhoudende toon van een sirene/
hoorn. Alle andere onderbrekingen worden aangegeven met drie 
opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. In alle gevallen wordt 
het hervatten van het spel aangegeven door middel van twee korte 
sirene/hoorn tonen.  

4.Langzaam spel (regel 5.6)
De commissie is voorstander van “ready golf”. Alle deelnemers van 
een flight moeten ervoor zorgen dat ze in positie blijven. Dit wil zeg-
gen zorgen dat ze altijd weer de aansluiting zoeken bij de flight die 
voor hen speelt.   
De commissie handelt conform regel 5.6 bij een deelnemer/partij die 
onnodig oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd of die niet haar 
uiterste best doet om na een verzoek van de wedstrijdleiding terug 
in positie te komen. 
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5.Gedragsnormen (regel 1.2)
Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en inte-
ger te gedragen tegenover medespelers, de wedstrijdleiding en de 
baan. Spelers dienen hun emoties te controleren. Voorbeelden van 
overschrijding van de gedragsnorm zijn; herhaaldelijk hoorbaar 
vloeken, luidkeels schreeuwen, met clubs en ballen gooien, de baan 
beschadigen.
Straf: Diskwalificatie en  stopzetten van de wedstrijd.

De wedstrijdommissie van de Maastrichtsche.
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Annex 1, aanvullende en/of afwijkende voorwaarden per commissie

Pinin commissie
4. Bij de Pinin wedstrijden is het toegestaan dat introducees maximaal 2x per seizoen meedoen 
aan de wedstrijden.

8. Leeftijd
Voor de wedstrijden van de pinin commissie geldt geen leeftijdsgrens.

11. Indeling / startlijst
Bij Pinin wedstrijden is inschrijven tot maximaal 1 uur na de aanvangstijd van de wedstrijd moge-
lijk.

15. Bij pin-in wedstrijden zijn buggies toegestaan

Rabbit commissie
4. Bij de Rabbit wedstrijden is het toegestaan dat introducees maximaal 2x per seizoen meedoen 
aan de wedstrijden.

8. Leeftijd
Voor de wedstrijden van de rabbit commissie geldt geen leeftijdsgrens.

9. Indeling / startlijst
Bij Rabbit wedstrijden wordt de startlijst pas bekend op de dag van de wedstrijd.

15. Bij Rabbit wedstrijden is vervoer wel toegestaan

Ladies commissie
8. De minimale leeftijd voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door de dames commissie is 
xx jaar.

15. Bij de Ladies wedstrijden is vervoer wel toegestaan

Men’ s Day commissie
15. Bij de Men’s Day wedstrijden is vervoer wel toegestaan

Senioren commissie
8. De minimale leeftijd voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door de senioren commissie 
is 50 jaar. In individuele gevallen kan de commissie hiervan afwijken.

15. Bij seniorenen wedstrijden is vervoer wel toegestaan

Jeugd commissie
8. De maximale leeftijd voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door de jeugd commissie is 
17 jaar.
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Annex 2, Sancties

9. Kosten
Indien een deelnemer zijn inschrijfgeld niet heeft voldaan, wordt hij uitgesloten van de prijzen.
Bij 3x niet voldoen van het inschrijfgeld wordt de deelnemer voor bepaalde tijd uitgesloten van 
deelname aan de wedstrijden.

13. No-show
Bij no-show wordt de deelnemer gediskwalificeerd en uitgesloten van deelname aan de eerst vol-
gende wedstrijd.

21. Inleveren van de scorekaart
Indien een deelnemer zich hier niet aan houdt leidt dit tot diskwalificatie van de deelnemer.


	Artikelen
	Artikelen
	Artikelen
	Artikelen
	Artikelen

