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Wat te doen bij een hole-in-one? 

De kans dat een amateurgolfer een hole-in-one slaat is 1 op 12700. Het is 
dus best bijzonder als dit gebeurt en daarom wordt zo’n prestatie ook in elk 
geval beloond met een vermelding op het daarvoor bedoelde bord in het 
clubhuis. Er zit ook een nadeel aan want de etiquette schrijft namelijk voor 
dat een golfer na het maken van een hole-in-one de aanwezigen in het 
clubhuis een rondje geeft. Men kan zich hier zelfs tegen verzekeren.  

Welke voorwaarden gelden voor een te vermelden hole-in-one? 

• De hole-in-one moet zijn geslagen tijdens een volle ronde van tenminste 9 holes op een golfbaan met 

een minimum lengte van 1375 meter, onder qualifying condities en in aanwezigheid van tenminste 

één medespeler (de marker). 

• De minimale lengte van de hole waar de hole-in-one wordt geslagen moet 110 meter zijn voor heren 

en 80 meter voor dames, gebaseerd op de lengte zoals vermeld op de scorekaart. 

• Een hole-in-one geslagen op een wintergreen is niet geldig.  

Wat moet je doen om op het bord te worden vermeld? 

• Na beëindiging van tenminste een volle ronde van 9 holes onder qualifying condities moet de speler 

de scorekaart met de hole-in-one score volledig invullen. De scorekaart moet door de speler en de 

marker worden ondertekend. 

• Indien de hole-in-one tijdens een wedstrijd wordt geslagen moet door de speler een kopie van de 

scorekaart worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De speler behoudt de originele scorekaart. 

• Indien de hole-in-one tijdens het lopen van een qualifying kaart wordt geslagen moet de speler een 

kopie van de scorekaart voor registratie in de postbus van de R&H-commissie deponeren. De speler 

behoudt de originele scorekaart. 

• De hole-in-one geslagen door leden van Welderen zal d.z.v. de secretaris van de golfclub worden 

vermeld op het daarvoor bedoelde bord in het clubhuis. 

Aanmelding Bols Hole-in-one Club (optioneel)  

De bijzondere prestatie geeft je de mogelijkheid om lid te worden van de BOLS 
hole-in-one-club. Hierbij  horen een certificaat en een bijzonder label om aan je 
golftas te hangen zodat iedereen kan zien dat je die hole-in-one hebt geslagen. 
De club heeft op dit moment 23001 leden wereldwijd! 

Het secretariaat van de golfclub kan binnen 3 maanden na het slaan van de 
hole-in-one zorgdragen voor aanmelding bij de Bols Hole-in-one Club. 

• Er moet daarvoor een “meldingsformulier Bols hole-in-one” worden 

ingevuld. Dit formulier kan worden opgevraagd bij de Regel & Handicap commissie of worden 

gedownload op de internetsite bolsholeinone.com  

• Zowel de speler als de marker moeten dat volledig ingevulde formulier ondertekenen. 

• De speler stopt het formulier, met scorekaart, in de postbus van de R&H-commissie in de hal van het 

clubhuis. De R&H-commissie verzorgt met de secretaris van de golfclub de verzending naar de Bols 

Hole-in-one Club.  

 


