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Voorwoord 
Het wedstrijdseizoen voor 2021 gaat weer beginnen. Helaas wat later dan gepland, maar dat mag de golfpret 
niet drukken.  

Voor jullie ligt een Wedstrijdreglement dat ten opzichte van vorig jaar nogal is aangepast. De veranderingen 
hebben met name te maken met de invoering van het World Handicap System (WHS) en de aanpassing voor de 
kwalificatie voor de Masters. 

Met de invoering van het WHS heeft de NGF een aantal wijzigingen geadviseerd, die wij als golfclub Welderen 
hebben overgenomen. 

De belangrijkste wijziging is dat vanaf nu alle Strokeplay wedstrijden, waaronder volgens de golfregels dus ook 
alle Stableford wedstrijden, qualifying zijn, als deze gespeeld worden op een qualifying baan. Verder wordt bij 
individuele wedstrijden een “handicap allowance” meegenomen. Dit houdt in dat voor het wedstrijdresultaat je 
handicap niet voor 100% maar bijvoorbeeld maar voor 95% meetelt. 

Qualifying rondes zijn niet meer beperkt tot 9 of 18 holes, maar voor iedere ronde van 9 holes of meer. Dit 
houdt in dat onze 9 holes wedstrijden veranderen in 10 holes wedstrijden. Maar ook dat wanneer tijdens een 
18-holes wedstrijd niet alle 18 holes gespeeld kunnen worden (bijvoorbeeld in geval van staken van de 
wedstrijd of bij een blessure) de score over de minimaal 9 gespeelde holes meetellen voor het bepalen van de 
nieuwe handicap; uiteraard niet voor de uitslag van de wedstrijd. In dat geval dient voor de score van de niet 
gespeelde holes een streep (-) te worden ingevuld. Let dus op dat er geen streep wordt ingevuld als je bij een 
Stableford wedstrijd niet uitholet; vul dan 11 (elf) in. 

Het aantal Masterplaatsen dat tijdens qualifying wedstrijden verdiend kunnen worden is minder dan 
voorafgaande jaren. In het verleden werden Masterplaatsen mogelijk te gemakkelijk verkregen, waardoor de 
exclusiviteit van deze bijzondere wedstrijd misschien wel teniet werd gedaan. Masterplaatsen zijn nu te 
verdienen door diegene die gemeten naar eigen handicap het beste presteert over meerdere  wedstrijden. 

Ook nieuw dit jaar is dat u het inschrijfgeld voor wedstrijden niet meer contant kunt betalen maar via een 
pinautomaat op de wedstrijdtafel. 

Afgelopen jaar zijn de Strokeplay kampioenschappen voor de categorieën A, B en senioren in een weekend 
gespeeld. Na evaluatie heeft de Wedstrijdcommissie besloten het gelijktijdig spelen van Senioren met A en B 
ook dit jaar voort te zetten met wederom een evaluatie aan het einde van het seizoen.  

Dit wedstrijdreglement wordt net als de volledige wedstrijdkalender op de website gepubliceerd. Via: 
activiteiten/clubwedstrijden/ledenportaal wedstrijden kunnen leden ook rechtstreeks naar de 
wedstrijdkalender in E-golf4U navigeren. 

Mede namens de leden van de wedstrijdcommissie wens ik jullie allen een sportief en gezellig golfjaar toe. 
 

Frans van Aart 
Voorzitter Wedstrijdcommissie 
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1. Basis bepalingen 
1.1. Algemeen 
Dit Wedstrijdreglement is opgesteld door de Wedstrijdcommissie en de Regel- en handicapcommissie. Het 
Wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden, die door de Wedstrijdcommissie, Seniorencommissie 
“Welderns”, Nieuwe ledencommissie en de Jeugdcommissie worden georganiseerd. 

Eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan, deze wedstrijden wordt geacht dit reglement te 
kennen.  

De Wedstrijdleiding treedt op als Commissie (“The Committee”, zoals omschreven in de Golf Regels), die zich 
kan laten vertegenwoordigen door daartoe door haar aangewezen personen waaronder inbegrepen de Marshal.  

De wedstrijden staan uitsluitend open voor amateurspelers (geen beroepsspelers). Tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld, zijn deze tevens lid van Golfclub Welderen. 

Iedere deelnemer dient zich te houden aan de Golfregels (uitgave januari 2019) zoals vastgesteld door de Royal 
& Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association. Daarnaast zijn de Plaatselijke Regels en 
de Tijdelijke Plaatselijke Regels van de golfclub van kracht. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleiding. 

In dit document wordt de speler aangeduid met ‘hij’, daar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. 

1.2. Inschrijven en afmelden 
Inschrijven voor alle wedstrijden geschiedt óf via het ledenportaal op de clubsite óf via de E-golf4U web app. 
Alle wedstrijden, met uitzondering van de wedstrijden waarvoor u persoonlijk een uitnodiging ontvangt, staan 
minimaal twee weken voor de wedstrijd in het ledenportaal . De inschrijving voor wedstrijden op zaterdag en 
zondag sluit op de dinsdagavond daaraan voorafgaand om 23:59 uur. De startlijst is de daarop volgende 
donderdagochtend voor 12.00 uur gereed en wordt via het ledenportaal gepubliceerd en aan de deelnemers 
gemaild. De startlijst is, met uitzondering van enkele Best of the rest wedstrijden, op de avond voorafgaand aan 
de wedstrijd om 18:00 uur definitief. Deelnemers dienen zich, wederom in het ledenportaal, op de hoogte te 
stellen van hun starttijd. 

Voor wedstrijden op andere dagen gelden andere tijdstippen die in het ledenportaal worden aangegeven. 

Indien de speler tussen het maken van de startlijst en het spelen van de betreffende wedstrijd van handicap 
verandert, dient de speler zelf de Wedstrijdleiding hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Iedere speler is zelf 
verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn scorekaart. 

Indien in een andere categorie gespeeld moet worden, dient de speler zich uit te schrijven voor de betreffende 
wedstrijd. Doet de speler dit niet, dan volgt ALTIJD diskwalificatie.  

Wanneer een eventueel maximaal aantal deelnemers is bereikt, worden alle vervolginschrijvingen als reserve 
aangemerkt. Deelname bij een vrijgekomen startplaats geschiedt dan op volgorde van inschrijving. 

Bij minder dan 18 spelers (of koppels), kan de Wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd af te gelasten.  

Na sluitingsdatum kunnen afmeldingen alleen telefonisch geschieden bij de Wedstrijdleiding van de betreffende 
wedstrijd en alleen als men door zeer dringende redenen verhinderd is. (Telefonische) afmeldingen aan de 
receptiebalie worden NIET verwerkt. 

De Wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid deelnemers die zich niet op reglementaire wijze hebben afgemeld of 
die niet zijn komen opdagen een boete van € 10,- op te leggen (dit is inclusief het evt. inschrijfgeld dat 
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verschuldigd is). Bij meerdere overtredingen kan de Wedstrijdleiding het lid voordragen bij het bestuur voor 
schorsing voor deelname aan clubwedstrijden. 

1.3. Meldingstijden 
Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden bij de 
Wedstrijdleiding (bij een shotgun-wedstrijd uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd), het 
verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en hun scorekaart op te halen en te controleren. Deelnemers dienen 5 
minuten voor hun starttijd op de (eerste) tee aanwezig te zijn, waarna ze op hun starttijd door de 
Wedstrijdleiding worden gestart. De Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich te 
laat melden van de wedstrijd uit te sluiten.  

1.4. Inschrijfgeld 
Voor de meeste wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Voor landelijke- en bijzondere wedstrijden kan een 
ander bedrag verschuldigd zijn. Voor clubkampioenschappen wordt geen inschrijfgeld geheven. Inschrijfgeld kan 
uitsluitend worden gepind. 

1.5. WHS Handicap 
Met ingang van 1 maart 2021 is het EGA handicapsysteem vervangen door het World Handicap Systeem (WHS).  
De Baanhandicap bepaalt het aantal slagen dat een speler op een bepaalde baan meekrijgt. De Playing handicap 
bepaalt het aantal slagen dat een speler meekrijgt in de wedstrijd. Het is de baanhandicap vermenigvuldigd met 
een zeker percentage: de zgn. handicap aanpassing. De Playing handicap wordt door de Wedstrijdleiding 
bepaald. 

Onderstaande tabel toont de handicap aanpassing, die bij de verschillende spelvormen met een 
handicapverrekening binnen golfclub Welderen worden gehanteerd.  

Wedstrijdvorm Spelvorm Handicap aanpassing 

Strokeplay Individueel 95 % 

Four-ball 85 % 

Foursome 90 % 

Greensome 90 % (60% laagste /40% hoogste hcp; vrije keuze afslag) 

Greensome 90 % (50% laagste /50% hoogste hcp; beperkt aantal afslagen) 

Four-ball stableford 85 % 

Matchplay Individueel 100 % 

Foursome 100 % 

Overig Greensome 100 % (60% laagste /40% hoogste hcp; vrije keuze afslag) 

Greensome 100 % (50% laagste /50% hoogste hcp; beperkt aantal afslagen) 

Scramble (4 spelers)  25 %/20 %/15 %/10 % van laagste tot hoogste handicap 

Scramble (2 spelers) 35 % van laagste handicap + 15 % van hoogste handicap 

 

1.6. Meetinstrumenten voor afstanden, mobiele communicatiemiddelen en geluidsdragers 
Een speler mag een afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden conform Regel 4.3a. Straf voor het gebruik 
van andere functies van een afstandsmeter of het weigeren van de controle: Diskwalificatie. 
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Het is tijdens wedstrijden niet toegestaan om mobiele communicatiemiddelen en/of geluidsdragers te 
gebruiken tenzij er zich een ernstige situatie voordoet die het gebruik van een mobiel communicatiemiddel 
legitimeert. Geluidsdragers blijven te allen tijde verboden. Na overleg en goedkeuring van uw flightgenoten mag 
u in noodgevallen (bijvoorbeeld acute ziekte) mobiele communicatiemiddelen gebruiken, deze dienen dan op de 
zogenoemde “stil en/of trilfunctie” te staan. De Wedstrijdleiding zal achteraf vaststellen of het gebruik op dat 
moment gerechtvaardigd was. De Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om overtreders van deze Regel 
te diskwalificeren. 

1.7. Honden 
Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden honden mee te nemen. 

1.8. Invullen scorekaart 
Spelers krijgen bij aanvang van de wedstrijd een blanco papieren scorekaart zonder sticker. Er hoeven dan ook 
geen spelerskaarten meer te worden uitgewisseld.  

De marker (in een driebal) wordt bepaald door de volgorde op de startlijst: speler 2 is de marker van speler 1, 
speler 3 de marker van speler 2 en speler 1 is de marker van speler 3.  

Na het uitspelen van de laatste hole controleren speler en marker samen de kaart en voert de speler zijn eigen 
bruto score in via de web app (NIET via Golf.nl of door het aanmaken van een nieuwe kaart!) op de 
smarttelefoon of op de zuil in de gang.  

Bij strokeplay-wedstrijden wordt natuurlijk altijd het daadwerkelijk aantal gemaakte slagen per hole ingevuld. Bij 
stableford-wedstrijden vult u ‘11’ in als u geen punten heeft gescoord, dus geen ‘0’!  

Na het opslaan van de ingevulde kaart, krijgt de marker een mail waarin hem wordt verzocht de score goed te 
keuren. Als hij de score goedkeurt, resteert nog het inleveren van de volledig ingevulde, goed leesbare en 
ondertekende kaart (met leesbare lidcode van de marker) binnen 15 minuten na het uitspelen van de laatste 
hole bij de Wedstrijdleiding. Als de marker de score niet goedkeurt, meld u zich met de marker bij de 
Wedstrijdleiding.  

Niet, of te laat, invoeren van de scores kan leiden tot het niet opnemen in de uitslag. 

1.9. No return 
No-return scores zijn niet meer toegestaan. Een no-return wordt als volgt behandeld: 

 Als er geen goede reden was voor het niet inleveren van de score en de gemaakte score is te 
achterhalen en voldoet aan de eisen, dan wordt die score ingevoerd 

 Als er wel een goede reden was (bijvoorbeeld een blessure of onweer) voor het niet inleveren van de 
score en als de acceptabele score is te achterhalen, dan wordt die score ingevoerd. Om zo’n 
achterhaalde score in te kunnen voeren, moeten er in ieder geval 9 holes gespeeld zijn 

 Als een score niet te achterhalen is, dan mag een zogenaamde penalty score worden voorgesteld aan de 
R&H-commissie. 

1.10. Gelijk eindigen 
Bij gelijk eindigen wordt de einduitslag als volgt bepaald: 

 Bij stablefordwedstrijden en strokeplaywedstrijden telt het beste resultaat over respectievelijk de 
laatste negen holes, de laatste zes holes, de laatste drie holes of de laatste hole van de ronde. Is hierna 
nog een gelijke stand dan beslist het lot 

 Bij strokeplay clubkampioenschappen wordt bij een gelijke stand in een nieuwe strokeplay-ronde een 
sudden death play off gespeeld over zoveel holes als nodig is om tot een beslissing te komen. De sudden 
death play off wordt gespeeld over achtereenvolgens de holes 11, 12, 18, 11, … 
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 Bij matchplay kampioenschappen wordt een sudden death play off gespeeld over zoveel holes als nodig 
is om tot een beslissing te komen. Voor deze sudden death play off wordt weer gestart vanaf hole 1 en 
zo verder 

 De sudden death play off voor wedstrijden om de 1e/2e plaats en 3e/4e plaats worden gespeeld over 
achtereenvolgens de holes 11, 12, 18, 11, … 

 Bij shotgunwedstrijden of bij wedstrijden die starten van twee holes (bijv. hole 1 en hole 11) wordt de 
einduitslag bepaald door de volgorde in Playing handicap (de laagste PHCP wint). 

1.11. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen 30 minuten na binnenkomst van de laatste deelnemers. Een 
prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij zich bij de 
Wedstrijdleiding met gegronde redenen heeft afgemeld. 

1.12. Langzaam spel 
Deelnemers aan wedstrijden dienen het spel niet onnodig op te houden en aansluiting te houden bij de flight 
voor hen. De Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij een speler die oponthoud veroorzaakt tijdens 
een wedstrijd corrigerend op te treden (zie regel 5-6). Onder oponthoud wordt verstaan: 

 Par-3: als u niet hoeft te wachten 
 Par-4: als de green leeg is als u op de tee komt 
 Par-5: als de groep voor u al op de green is. 

Een speler krijgt maximaal 40 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is om te spelen, 
tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen.  

Als is vastgesteld dat een flight te langzaam speelt gelden de sancties zoals genoemd in Regel 5.6-a. Het 
vaststellen van langzaam spel kan gebeuren door de Wedstrijdleiding, referee of marshal indien deze door de 
Wedstrijdleiding daarvoor is of zijn aangewezen. 

Wanneer men bij een Stablefordwedstrijd geen punten meer kan behalen, neemt men de bal op om 
doorstroming in de baan te bevorderen. Alvorens naar de bal te zoeken laat men eerst de achterop komende 
flight door. Sla een provisionele bal indien uw bal verloren kan zijn buiten een waterhindernis of wellicht buiten 
de baan ligt. 

1.13. Tee keuze 
Bij Clubkampioenschappen wordt er in de categorie A gespeeld vanaf de witte tees door de heren en vanaf de 
blauwe door de dames; in de categorie B en senioren wordt gespeeld vanaf de gele tees door de heren en vanaf 
de rode door de dames. 

Voor de overige wedstrijden kan de Wedstrijdleiding zelf bepalen vanaf welke kleur tee gespeeld dient te 
worden. Deze worden bij de wedstrijddetails in het ledenportaal kenbaar gemaakt. Bij alle wedstrijden kan de 
Wedstrijdleiding besluiten verschillende handicap-categorieën binnen een wedstrijd van verschillende tees af te 
laten slaan. Het niet opvolgen van deze verplichte tee heeft diskwalificatie tot gevolg. 

Bij vrije tee-keuze wordt de volgende tee-keuze aanbevolen: 

WHS-handicap Heren Dames 

t/m 12.5 Wit Blauw 

12,5 t/m 25.0 Geel Rood 

25,1 t/m 36.0 Blauw Rood 

36,1 tot 54.0 Rood Oranje 
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1.14. Onhoffelijk gedrag 
Onder onhoffelijk gedrag wordt o.a. verstaan: Gooien met de bal, gooien met stokken, opzettelijk beschadigen 
van de baan, beledigen van een flightgenoot, onwelvoeglijke taal, vloeken of het beledigen van een official. 

Bij onhoffelijk gedrag kan diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd worden opgelegd. 

1.15. Handicarts en buggy’s 
Bij Q-wedstrijden mag men alleen handicarts gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving voor de wedstrijd in 
het bezit is van een gebruikerskaart (de zogenoemde handicartpas). Doel is om golfers met een fysieke 
beperking toch te laten deelnemen aan bepaalde wedstrijden. Bij funwedstrijden is ook het gebruik van buggy’s 
toegestaan. 

De betreffende speler dient zelf voor de reservering van een handicart zorg te dragen en zijn kaart bij melding 
aan de Wedstrijdleiding te laten zien. Deelname aan een wedstrijd in een handicart zonder geldige 
gebruikerskaart en/of onnodig gebruik van een handicart, omdat het (tijdelijk) ongemak er niet meer is, heeft 
diskwalificatie ten gevolge. 

Bij clubkampioenschappen in de A categorie is het gebruik van handicarts, conform de richtlijnen van de NGF, 
niet toegestaan. Bij de clubkampioenschappen in de B categorie en bij de senioren clubkampioenschappen, is 
het gebruik van handicarts, voor spelers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart, wel toegestaan, 
met dien verstande dat de speler voor zijn ronde altijd van een handicart gebruik moet maken om de ronde te 
kunnen voltooien. Het gebruik van een handicart bij clubkampioenschappen dient twee weken voor aanvang 
van de desbetreffende wedstrijd ter goedkeuring aan de Wedstrijdleiding gemeld te worden. Oneigenlijk of niet 
gemeld gebruik van een handicart, dit ter beoordeling van de Wedstrijdleiding, kan een diskwalificatie tot gevolg 
hebben. 

Bij de foursome- en mixed foursome clubkampioenschappen, die open staan voor spelers uit zowel de A als ook 
de B categorie is het gebruik van handicarts echter niet toegestaan. 

1.16. Caddies 
Tenzij de Wedstrijdleiding anders bepaalt, mogen spelers gebruik maken van een caddie. Deze caddie neemt de 
taak voor de hele ronde voor zijn rekening. Tussentijds instappen van een caddie is niet toegestaan. Bij een 
blessure van de caddie tijdens een ronde mag deze wel vervangen worden door een andere caddie. Voor de 
jeugd geldt dat alleen caddies jonger dan 22 jaar zijn toegestaan. Caddies mogen geen handicart of buggy 
gebruiken. 

1.17. Weersomstandigheden 
Bij onverantwoorde weersomstandigheden (onweer, hevige wind, mist, hoge temperaturen, sneeuw) kan de 
Wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd niet te laten doorgaan of tussentijds, voor een bepaalde tijd, of 
helemaal, te staken.  

Bij het onderbreken van een wedstrijd beslist de Wedstrijdleiding over het vervolg van de wedstrijd. Dit kan 
afhankelijk van het weer en de weersverwachting een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd zijn of deze 
wordt geheel afgelast.  

Het kan tijdens wedstrijden voorkomen dat u krijgt te maken met onweer. U bent te allen tijde zelf 
verantwoordelijkheid voor uw veiligheid en dus voor het tijdig onderbreken van uw golfronde. Vanuit de 
Wedstrijdleiding worden GEEN geluidssignalen afgegeven bij (dreigend) onweer. Bij onderbreking van uw ronde 
dient u direct terug te keren naar het clubhuis en dient u zich te melden bij de Wedstrijdleiding; de schuilhutten 
zijn niet geaard en daardoor ongeschikt om te schuilen. . 
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1.18. Staken van een wedstrijd 
Indien de Wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan 
geïnformeerd. Als een wedstrijd helemaal gestaakt wordt, kent in dat geval de wedstrijd geen uitslag. Indien 
minimaal 9 holes zijn afgemaakt, telt de score mee als qualifying score voor een WHS Handicap. 

2. Wedstrijden 
2.1. Wedstrijdkalender 
De Wedstrijdkalender bevat behalve de in het volgende hoofdstuk vermelde wedstrijden ook de speeltijd 
gereserveerd voor bedrijfsdagen, clinics, etc.  

De Wedstrijdkalender wordt ook op de internetsite van Landgoed Golfbaan Welderen bekendgemaakt.  

De Wedstrijdkalender bevat de voorlopige starttijden van de wedstrijd en de daarbij behorende teesluiting.  

Daar waar in de Wedstrijdkalender het woord Handicap of Hcp wordt gebruikt is in feite sprake van de WHS 
Handicap.  

SF Stableford   M Masterplaats 
ST Strokeplay   F Funwedstrijd 
Q Qualifying   * Shotgun start 

2.2. Clubkampioenschappen 
De Matchplay- en Strokeplay kampioenschappen worden, voor het bepalen van de Clubkampioen, gespeeld 
zonder handicapverrekening.  

Zowel bij de dames als de heren wordt gespeeld in drie categorieën: 
 Categorie A: WHS Handicap t/m 18.4 
 Categorie B: WHS Handicap 18.5 t/m 36.0 
 Categorie Senioren: Handicap t/m 36 voor dames en heren ouder dan 60 jaar.  

Strokeplay kampioenschappen categorie A wordt zowel voor dames als voor heren gespeeld over 54 holes 
Strokeplay kampioenschappen categorie B wordt zowel voor dames als voor heren gespeeld over 36 holes 
Strokeplay kampioenschappen categorie Senioren wordt zowel voor dames als voor heren gespeeld over 36 
holes 

De Matchplay- en Strokeplaykampioenschappen bij de dames en heren hebben een minimale deelname van 8 
spelers. 

Strokeplay kampioenschappen 
Voor de Strokeplay kampioenschappen zal vóór de derde ronde van de dames en heren A-categorie en vóór de 
tweede ronde van de dames en heren B- en Seniorencategorie een cut ingesteld worden. De beste 24 bij de 
heren en de beste 16 bij de dames gaan door en deze lijst wordt op de zaterdagavond van de 1e speeldag 
bekend gemaakt op de website.  

Indien meer spelers op de 24ste c.q. 16de plaats eindigen, worden al die spelers geacht de cut te hebben gehaald 
en worden zij op de finaledag toegelaten in de wedstrijd. Tevens worden alle spelers tot de finale toegelaten die 
10 of minder slagen verwijderd zijn van de speler die de eerste plaats bezet op het moment dat de cut wordt 
bepaald. 

Matchplay kampioenschappen 
Bij inschrijving voor de clubkampioenschappen, maar bij alle Matchplay wedstrijden in het bijzonder, dient 
iedereen zich ervan bewust te zijn dat deze wedstrijd over meerdere dagen plaatsvindt en men voor alle dagen 
beschikbaar moet zijn.  
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Voor alle Matchplay clubkampioenschappen waarvoor een of meerdere voorrondes moeten worden gespeeld, 
zullen deze voorrondes in het weekeinde voorafgaand aan de eigenlijke kampioenschappen, worden gespeeld. 
Het onderling afspreken om de voorronde wedstrijden op een andere dag of tijdstip ( bijvoorbeeld 
doordeweeks) te spelen is niet toegestaan. 

Het plaatsingsschema voor alle Matchplaykampioenschappen wordt als volgt bepaald: 
1. De winnaar van de vorige wedstrijd wordt als eerste geplaatst 
2. De overigen worden geplaatst op volgorde van de niet afgeronde Baanhandicap (laag naar hoog) 

De flights van de spelers met het kleinste handicapverschil zullen zoveel mogelijk als eerste op de startlijst gezet 
worden. Dit om onnodig lange wachttijden tussen twee rondes te voorkomen. Let op: het startschema geeft 
dus niet de volgorde van het schema weer! 

Als het schema voor het Matchplaykampioenschap gepubliceerd is, worden hierin geen wijzigingen meer 
aangebracht. Indien spelers geblesseerd raken en zich terug moeten trekken, dan schuift zijn/haar tegenstander 
door naar de volgende ronde. Een uitzondering hierop vormen de foursome-wedstrijden. Als hierbij een van de 
spelers in de aanloop naar de wedstrijd, nadat het schema gepubliceerd is, maar nog voordat een ronde in 
desbetreffend kampioenschap door hen gespeeld is, en door ziekte of een blessure af moet melden, mag deze 
door een speler met een vergelijkbare handicap worden vervangen, zodanig dat het koppel met de gemiddelde 
handicap op dezelfde plaats in het schema blijft staan en dat de vervangende speler niet al tijdens deze 
wedstrijd met een andere speler heeft gespeeld. 

Foursome kampioenschappen 
Bij Foursomewedstrijden is de niet afgeronde Baanhandicap van het team gelijk aan de som van 50% van de niet 
afgeronde laagste Baanhandicap en 50% van de niet afgeronde hoogste Baanhandicap.  

De Foursome en mixed Foursome Matchplay kampioenschappen staan open voor de handicapcategorie 0-36.  

Sancties voor het niet komen opdagen bij clubkampioenschappen 
Een speler die de cut gehaald heeft bij alle strokeplaykampioenschappen, dan wel tot de volgende ronde is 
doorgedrongen bij alle Matchplaykampioenschappen en vervolgens, zonder zeer gegronde redenen (dit ter 
beoordeling van de Wedstrijdleiding) niet op komt dagen of uit de wedstrijd stapt, wordt voor de eerstvolgende 
clubkampioenschappen waar hij/zij zich voor in wil schrijven geschorst. Dit geldt ook voor het niet willen spelen 
van de finale om de derde en de vierde plaats bij de diverse Matchplaykampioenschappen. 

2.3. Wedstrijden over meerdere rondes 
Wedstrijden over meerdere rondes worden met dezelfde Playing Handicap gespeeld als waarmede de speler is 
begonnen. De indeling voor een volgende ronde wordt opgemaakt op basis van het totale resultaat van de tot 
dan toe gespeelde rondes en dit staat los van handicapveranderingen naar aanleiding van deze eerdere rondes. 
Na iedere ronde wordt, zo nodig, de WHS handicap aangepast, zodat de juiste handicap wordt gebruikt voor het 
bepalen van de dagresultaten van latere rondes. 

2.4. Maandbekers  
De maandbekers worden in vier categorieën met handicapverrekening gespeeld. 

Categorie Spelvorm; aantal holes; tee keuze 

A (WHS Handicap t/m 18.4) Strokeplay; 18 holes; H/D vanaf wit/blauw 

B (WHS Handicap 18.5 t/m 36.0 Stableford; 18 holes; H/D vrije keuze; voor aanbeveling zie tabel 1.13 

C (WHS Handicap 18.5 t/m 54.0) Stableford; 10 Holes; verplichte tee-keuze volgens de tabel in 1.13 

Par 3-4 (WHS Handicap t/m 54.0) Stableford; 9 Holes; H/D vanaf geel/blauw 
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Bij een eventuele handicapwijziging waardoor een speler van categorie wisselt, is het niet toegestaan om in één 
maand aan beide maandbekers deel te nemen. Indien de speler in de periode tussen het maken van de startlijst 
(op woensdag) en het spelen van de wedstrijd in het weekend van handicap verandert waardoor hij in een 
andere categorie uitkomt, dient de speler zelf de Wedstrijdleiding tijdig op de hoogte te brengen. Doet de 
speler dit niet, dan volgt diskwalificatie. 

De uitslag en de stand van de maandbekercompetitie wordt in het ledenportaal bijgehouden en gepubliceerd. 
Eventuele bezwaren kunnen binnen 2 weken worden ingediend bij de wedstrijdcommissie. 

Aan de maandbekerwedstrijden A en B (eventueel ook voor C en Par 3-4 als er tenminste gemiddeld >16 
deelnemers zijn) is een klassement verbonden. Dit klassement wordt automatisch in E-golf4u onder competities 
bijgehouden. Voor de maandbeker A en B worden per categorie punten toegekend voor de eerste 20 plaatsen: 
1e  plaats 20 punten, 2e plaats 19 punten, 3e plaats 18 punten en zo verder tot en met 20ste plaats 1 punt. Bij de 
maandbeker C en Par 3-4 bij een minimale gemiddelde deelname van >16 1e plaats 10 punten, 2e plaats 9 
punten enz. en de 10e plaats 1 punt. 

Bij gelijk resultaat zullen de meeste top 20 (respectievelijk top 10) plaatsingen de winnaar bepalen. Bij gelijke 
stand zijn er twee winnaars.   

Indien een deelnemer tussentijds van categorie wijzigt, kunnen de reeds behaalde punten uit de oude categorie 
niet worden meegenomen. Deze blijven wel staan voor het geval dat de speler weer terug komt in de oude 
categorie. 

2.5. Masters 
De volgende leden worden uitgenodigd voor de Masters: 

 De winnaar van een periode- of seizoensklassement van de Maandbekers A of B, of de Welderns in het 
voorafgaande jaar 

 De 3 winnaars van de Master kwalificatiewedstrijden van de Maandagwedstrijd 
 De winnaar van één van de Clubkampioenschappen in het voorgaande jaar (inclusief Foursomes) 
 De winnaar van een eerdere Masters. 

 
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

 De deelnemer dient, gedurende dit en het seizoen waarvoor de Masters gespeeld wordt, lid te zijn van 
Golfclub Welderen. Voor winnaars van eerdere Masters vervalt het recht op een Masterplaats, zodra 
men het lidmaatschap van de club opzegt 

 De WHS Handicap was ten tijde van (een van de wedstrijden die meetelt voor) het behalen van de 
Masterplaats niet hoger dan 36 

 De handicap dient voor aanvang van de Masters eveneens niet hoger te zijn dan 36. 
Indien een winnaar niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden vervalt de Masterplaats. Deze wordt niet 
vergeven aan de hoogst geplaatste speler in de uitslag die wel voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. 

Per wedstrijd is maximaal 1 (voor Foursome 2) Masterplaats beschikbaar. Fun-wedstrijden zijn uitgesloten van 
Masterplaatsen. De Masters wordt  op de zaterdag voorafgaand aan de ledenweek gespeeld. De prijsuitreiking 
vindt plaats tijdens het door het bestuur aangeboden diner dat na afloop van de Masters gehouden wordt. 
Winnaars worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Masters, hierna dienen de genodigden zich 
wel zelf in het ledenportaal in te schrijven voor de Masters. 

2.6. Qualifying wedstrijden 
Conform de regels van de NGF zijn alle wedstrijden gespeeld onder qualifying condities en met een qualifying 
spelvorm qualifying. Deelnemen aan een wedstrijd voor een andere handicapcategorie is niet toegestaan. 
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2.7. Funwedstrijden 
Alle wedstrijden gespeeld in de categorie funwedstrijd op de Championship course, zijn toegankelijk voor alle 
leden van Golfclub Welderen met minimaal handicap 54. Spelers met een handicap van 36-54 starten bij 
sommige funwedstrijden met een Playing handicap van 36. 

2.8. Maandagwedstrijden 
Nagenoeg elke maandag wordt vanaf 9.30 uur een wedstrijd op de grote baan georganiseerd (zie 
wedstrijdkalender). 

U kunt tot 8.00 uur maandagochtend inschrijven of uitschrijven in het ledenportaal van E-golf4U. Om 8.30 uur 
wordt de startlijst vrijgegeven op het ledenportaal en zijn de flights en de daarbij behorende starttijden bekend. 
Na sluitingstijd (8.00 uur op de wedstrijddag) van de inschrijftermijn kunnen afmeldingen alleen telefonisch 
worden doorgegeven aan de Wedstrijdleiding. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van onvoorziene 
omstandigheden. Bij no show kan de Wedstrijdleiding een boete van 10 euro opleggen.  

Deelnemers dienen 20 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zich te melden bij de Wedstrijdleiding. 
Deelname staat open voor alle leden met een WHS Handicap t/m 54.0. Normaliter wordt er gestart op hole 1 en 
wordt er over 18 holes gespeeld.  

Het aantal beschikbare plaatsen is van april t/m juni en in september en oktober maximaal 60, in juli en 
augustus 69 en van oktober t/m maart maximaal 45. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Zijn er 
meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan komt men, in volgorde van aanmelding, op de reservelijst. Bij 
eventuele afmeldingen kunt u alsnog worden ingedeeld. 

Het inschrijfgeld bedraagt van april t/m oktober 1,50 euro en van november t/m maart 1,00 euro. Deze 
opbrengsten worden gebruikt om de dagprijzen te bekostigen. 

In de maanden april t/m oktober zijn alle wedstrijden qualifying.  Masterplaatsen zijn er te verdienen voor de 
winnaars van de periode- of seizoensklassementen. In de maanden januari t/m maart, november en december 
zijn de wedstrijden qualifying, zolang de baan de qualifying status heeft. 

Vanwege de grote diversiteit in handicaps heeft de Wedstrijdleiding de mogelijkheid om diverse spelvormen  
toe te passen. Deze worden in het ledenportaal/E-golf4U aangegeven. 

2.9. Seniorenwedstrijden (De Welderns) 
Onder deze naam worden elke woensdag wedstrijden georganiseerd voor senioren (dames 50+/heren 55+), die 
in het bezit zijn van een WHS hcp 0-54. 

Voor het specifieke reglement en overige zaken betreffende de Welderns verwijzen wij naar de site van de 
Golfclub.  

2.10. Vlaggetjeswedstrijd 
Op Koningsdag wordt de traditionele Vlaggetjeswedstrijd gespeeld. Dit is een individuele Strokeplay wedstrijd 
met de volgende aanvullende spelregels.  

Elke speler krijgt aan het begin van zijn ronde een vlaggetje mee met naam en het toegestane aantal slagen.  
Het toegestane aantal slagen is gelijk aan de par van de baan plus een Playing handicap van 95% van de 
Baanhandicap. Met gebruikmaking van dat aantal slagen probeert elke speler zo ver mogelijk in de baan te 
komen (uitholen is verplicht), totdat al zijn slagen verbruikt zijn. Na zijn laatste slag plaatst hij het vlaggetje in de 
baan op de plek van het balletje. Degene of het team die het verst komt is winnaar. 
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Let op: 
 De winnaar kan verder komen dan de 18e hole 
 Mocht de bal out of bounds zijn of zoek raken bij de laatste slag, dan moet de vlag worden geplaatst 

daar waar die laatste slag werd gedaan 
 U kunt de vlag niet plaatsen voorbij een hole die je nog niet hebt afgemaakt. Met andere woorden: als u 

nog 1 slag over heeft en u ligt op een hole nog 1 meter van de vlag, dan mag u de bal niet de volgende 
fairway op slaan 

 Als u met de laatste slag uitholet plaatst u de vlag op de tee box van de volgende hole 
 Als er twee spelers zijn die beide zijn geëindigd op dezelfde hole, dan wint degene wiens bal het dichtst 

bij de hole ligt. 
Bij een mogelijke hoge opkomst behoudt de Wedstrijdleiding zich het recht voor de wedstrijdvorm aan te 
passen aan het aantal deelnemers en kan er voor gekozen worden om de wedstrijd als een drie- of vierbal 
scramble strokeplaywedstrijd te organiseren.  

2.11. InfraMEER Cross Country wedstrijd 
Deze funwedstrijd wordt niet gespeeld over de reguliere 18 holes. Zoals de naam al aangeeft zal een 
alternatieve route over de baan worden uitgezet. Hierbij zal de gehele baan m.u.v. van de Par 3/4 en de Pitch en 
Putt baan worden gebruikt.  

2.12. Drie stokken wedstrijd (stableford) 
U speelt 18 holes met drie stokken naar eigen keuze en een putter.  

2.13. Handicart-sponsorwedstrijd 
Voor alle duidelijkheid: deze wedstrijd is voor alle leden van de golfclub Welderen en dient als kwalificatie-
wedstrijd voor deelname aan de regiofinales van deze stichting en als ondersteuning van de stichting 
Handicart. 

Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt € 10,00. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting 
Vrienden van Handicart. De voorronden op de golfclubs brengen altijd veel geld op voor Stichting Vrienden van 
Handicart.  

De winnaars van deze voorronde mogen deelnemen aan de Regiofinale Handicart Trofee Zuid Oost en de 
winnaars daarvan mogen vervolgens aan de landelijke finale meedoen. De data van de regio- en landelijke finale 
zijn helaas nog niet bekend.  

2.14. Slotwedstrijd  
De slotwedstrijd is een Four-ball Stableford wedstrijd. De wedstrijd wordt gespeeld in teams van twee spelers, 
waarvan minimaal een speler lid is van Golfclub Welderen. De andere speler mag een introducé zijn die geen lid 
is. Iedere speler met eigen bal tegen eigen handicap. Per hole dient de beste individuele stableford score (na 
handicap verrekening) van elk team genoteerd te worden. Per team dient u één ingevulde scorekaart in te 
leveren (de teams marken voor elkaar).  

2.15. Zomer- en wintercompetitie 
De zomer- en wintercompetitie wordt gespeeld in de spelvorm Greensome. Het is een netto Matchplay 
teamwedstrijd, waarbij beide spelers van een team op iedere hole afslaan en na de eerste slag met de beste bal 
verder spelen. Het aantal gekozen afslagen per speler is beperkt: op de eerste en tweede negen holes moeten 
van beide spelers in een team tenminste 4 afslagen worden gekozen. Deze keuze dient gemaakt te worden 
voordat het andere team de tweede slag speelt.  
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De wedstrijd bestaat uit een poulefase en een knock-outfase. De poulewedstrijden en de knock-out wedstrijden 
tot en met de halve finale worden door de teams onderling geregeld. In onderling overleg kunnen de 
wedstrijden ook op Landgoed Bleijenbeek worden gespeeld.  

De periodes waarin deze wedstrijden worden gespeeld worden voor aanvang van de competitie meegedeeld, 
net als de datum van de finalewedstrijden. 

Puntentelling poulewedstrijden: 
 Iedere gewonnen hole levert 1 punt op voor het team dat de hole wint 
 Voor gelijk gespeelde holes krijgt ieder team een ½ punt 
 Bij gelijke stand na 18 holes is de eindstand 9-9 
 Bij niet gespeelde wedstrijden is de score 0-0 

De beste teams van de poulewedstrijden gaan door naar de knock-out fase.  

De teamhandicap wordt bepaald op de datum van publicatie van de poule-indeling en geldt voor de gehele 
competitie. De teamhandicap wordt bepaald door 50% van de niet afgeronde laagste WHS-handicap en 50% van 
de niet afgeronde hoogste WHS-handicap. De handicap aanpassing is 100%.  

De heren spelen van de gele tees en de dames van de rode tees. 

Bij wedstrijden voor de zomer- of wintercompetitie is het ook niet toegestaan om honden mee te nemen. 


