Wedstrijdreglement Golfclub Witbos
•

Algemeen

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Royal and Ancient Golf Club of St Andrews en de
bepalingen opgenomen in dit wedstrijdreglement.
Voor een aantal wedstrijden zijn er afwijkingen ten opzichte van de bepalingen van dit wedstrijdreglement. Deze
afwijkingen worden opgenomen in de specifieke wedstrijdcondities in bijlage A.
De lokale regels zijn terug te vinden in bijlage B.
De winterregels zijn terug te vinden in bijlage C.
De dress code wordt hernomen in bijlage D.
Richtlijnen voor de driving range en practice area worden hernomen in bijlage E.
De wedstrijdcommissie is samengesteld uit de Captain en de vice-Captain.
De wedstrijden voor senioren, dames, men en juniors worden georganiseerd door de respectievelijke captains.
Deze wedstrijden volgen het algemeen stramien en kader van de weekendwedstrijden dat hierna beschreven
wordt. Zij vinden uiteraard plaats op de geijkte dagen en tijdstippen en volgens een eigen kalender.

2. Qualifying (QC) -Non-Qualifying - Counting wedstrijden.
In principe zijn alle single wedstrijden (Stableford, Strokeplay en tegen Par) Qualifying Competitions (QC) op
voorwaarde dat ze gespeeld worden in overeenstemming met de richtlijnen van de KBGF. In functie van een aantal
condities kan de wedstrijdcommissie per wedstrijd beslissen of aan deze voorwaarden is voldaan:
• Wanneer de lengte van de baan tijdelijk meer dan 100 m verschilt met de lengte van de gemeten baan, is een
wedstrijd geen QC meer.
• Bij uitzonderlijke weersomstandigheden geldt dat vanaf 2 wintergreens een wedstrijd Non QC is.
• Een wedstrijd ingericht tussen 1 mei en 31 oktober is geen QC meer als de lokale regel van "plaatsen" geldt,
tenzij de wedstrijdcommissie bvb. wegens uitzonderlijke terreinomstandigheden anders beslist.
• De wedstrijden gespeeld in de winterperiode tussen “Season’s Closing” en “Season’s Opening” zijn geen QC
tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.
Bij een QC wedstrijd wordt de handicap van een speler aangepast overeenkomstig de richtlijnen van het EGA
Handicap Systeem. De QC score wordt omgerekend naar Stableford punten.. De handicap van een speler, die geen
of een ongeldige scorekaart inlevert na een QC wedstrijd, wordt eveneens aangepast. De handicap van een speler,
die wegens een geldige reden geen QC score kan binnenbrengen, blijft ongewijzigd.
Bij de leden wordt aangedrongen minimaal 4 qualifying wedstrijden per seizoen te spelen. Op deze manier vermijdt
men een status “inactive handicap” te krijgen. Spelers met een inactive handicap status kunnen niet deelnemen
aan de federale interclubs.
Extra Day Scores (EDS) kunnen worden ingediend voor spelers uit EGA categorieën 2 tot en met 5 (handicap tussen
4.5 en 36).
Spelers uit categorie 1 kunnen maximaal 3 EDS kaarten indienen per seizoen met als doel hun status “active
handicap” terug te verkrijgen. Alle andere spelers kunnen maximaal 5 EDS kaarten indienen per seizoen.
Een EDS ronde wordt gespeeld met een begeleider van maximaal hcp 36.

EDS rondes kunnen op de homeclub en op alle andere Belgische clubs worden gespeeld. De scorekaart dient op
voorhand aangevraagd te worden op het secretariaat en afgestempeld of geparafeerd te worden. Na de EDS ronde
wordt de kaart in de brievenbus van de Captain’s corner gestoken.
Een EDS ronde gespeeld op een buitenlandse club wordt door het sportcomité geëvalueerd.
9-holes qualifying wedstrijden worden tijdens het seizoen georganiseerd op donderdagavonden. Prioriteit voor
deelname aan deze wedstrijd is de volgende: spelers met clubhandicap 37-54, rabbits met EGA handicap 30-36 en
tenslotte spelers met handicap lager dan 30. De gespeelde baan bevat de holes 1-8 en hole 16. Bij het behaalde
aantal stbf punten worden 18 punten bijgeteld om tot een qualifying score te komen.
Wanneer een wedstrijd QC Counting wordt gedefinieerd, dan kan de handicap van een speler enkel aangepast
worden naar beneden, d.w.z. bij een stableford score van meer dan 36 punten. Spelers met een stableford score
van 36 of minder krijgen geen verandering in hun handicap. De wedstrijdcommissie van elke categorie wedstrijden
(men/ladies/seniors/juniors) kan steeds beslissen of een wedstrijd “counting” wordt gedefinieerd in functie van de
terreintoestand of de weerscondities.
Opmerking: de gespeelde resultaten onder “counting” worden WEL in rekening gebracht voor de berekening van
de Annual Handicap Review op het einde van het jaar.

3. Inschrijvingen en startlijsten.
3.1 Inschrijvingen
De clubwedstrijden zijn voorbehouden voor leden. Sommige wedstrijden hebben een open karakter en staan
derhalve open voor spelers die geen lid zijn van Witbos GC.
Inschrijvingen gebeuren via i-Golf waar ook alle informatie betreffende de wedstrijden terug te vinden is.
Inschrijven kan uitsluitend via i-golf of via telefonische contactname met het secretariaat.
Er wordt ingeschreven in tijdsblokken van minimum één uur met uitzondering van shotgun start-wedstrijden.
Indien de inschrijvingslijst volzet is kan men inschrijven op de reservelijst.
De inschrijvingen worden afgesloten op donderdagavond.
Sponsors kunnen één à twee flights (in functie van de grootte van de wedstrijd) genodigden gratis laten inschrijven
voor de wedstrijd (genodigden zijn in het bezit van een geldige federale kaart).
3.2 Startlijsten
Na het sluiten van de inschrijvingen worden de startlijsten opgemaakt.
• Spelers krijgen een starttijd binnen het tijdsblok waar zij ingeschreven hebben.
• Met opmerkingen of verzoeken over starttijdstip of samenstelling van de flight kan slechts in beperkte mate
worden rekening gehouden.
• Startlijsten worden on-line gepubliceerd en eventueel ad valvas uitgehangen.
• De spelers krijgen een e-mail met vermelding van hun startgegevens.
• De spelers zijn gebonden aan de starttijden en de indeling van de flights. Een speler, die niet wil spelen op zijn
toegewezen starttijd of in zijn flight, wordt uitgesloten.
• Spelers op de reservelijst worden ingedeeld naarmate er plaatsen vrijkomen, in volgorde van inschrijving.
• De samenstelling van flights mag enkel mits toestemming van de wedstrijdcommissie gewijzigd worden.
3.3 Uitschrijven en afmelden
Uitschrijven kan via i-Golf zolang de inschrijvingen niet werden afgesloten. Nadien kan enkel telefonisch of per email worden afgemeld, met duidelijke opgave van de reden. Uitschrijving dient te gebeuren bij de captain, met
copy aan het secretariaat (info@golfclubwitbos.be).

Last-minute afzeggingen zijn natuurlijk mogelijk maar moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Indien een forfait
toch onvermijdbaar is, zal de betrokken speler/team zo snel mogelijk de starter of iemand van de
wedstrijdcommissie verwittigen. De speler/team die zich uitschrijft zal trachten een vervanger voor zichzelf of
zijn/haar team te vinden. Dit geldt in het bijzonder voor 4-ball wedstrijden.
Niet-deelname zonder verwittigen (“no show”) zal initieel aanleiding geven tot een verwittiging en nadien tot een
sanctie.
Spelers die door een uitschrijving van een andere speler of team aan de wedstrijd noodgedwongen deelnemen
zonder marker, spelen hun wedstrijd non-qualifying en kunnen ook niet in aanmerking komen voor een prijs. Zij
krijgen hun wedstrijdfee terug betaald. Deze toestand moet uiteraard zoveel mogelijk vermeden worden.
Spelers die hun wedstrijd niet kunnen uitspelen door overmacht, bijvoorbeeld inval van de duisternis, krijgen
eveneens hun wedstrijdfee terug betaald.
3.4 Aanpassing van Startlijsten
Het aanpassen van startlijsten voor of op de wedstrijddag is de bevoegdheid van de Wedstrijdcommissie.
3.5 Verwerken resultaten
Na het einde van de wedstrijd worden de resultaten door de wedstrijdcommissie verwerkt, online geplaatst en
uitgehangen ad valvas.
Indien 2 of meer spelers een gelijke score hebben in stableford, dan gaat diegene met een lagere exact handicap
voor in de rangschikking. Indien de handicap gelijk is dan geldt het resultaat over respectievelijk de laatste 9, de
laatste 6 of de laatste 3 holes. Indien dan nog gelijk beslist het lot.
Wanneer er gelijke scores zijn voor de bepaling van de best brut, dan gaat diegene met de hogere exact handicap
voor in de rangschikking. Indien de handicap gelijk is dan geldt het resultaat over respectievelijk de laatste 9, de
laatste 6 of de laatste 3 holes. Indien dan nog gelijk beslist het lot.

4. Wedstrijdcategorieën en afslagplaatsen.
4.1 Wedstrijdcategorieën
Voor de single wedstrijden wordt er gespeeld in 3 resultatencategorieën:
•

Heren/Dames Cat 1: hcp 0-18

•

Heren Cat 2: hcp 18.1-36 (of 45 indien vermeld in sportkalender)

•

Dames Cat 2 : Hcp 0-36 (of 45 indien vermeld in sportkalender)

Voor de double wedstrijden wordt er gespeeld in 2 resultatencategorieën:
•

Mixt Cat 1: Hcp 0-40

•

Mixt Cat 2: Hcp 40.1-72 (of 90 indien vermeld in sportkalender)

•

Deze limieten kunnen aangepast worden zodat in elke categorie ongeveer een gelijk aantal deelnemers is.

Op vraag van de sponsor kan er van deze categorie-indeling worden afgeweken door de wedstrijdcommissie.

4.2 Teeboxen
•

Er wordt gespeeld vanaf de blauwe tees en de witte tees.

•

Voor jeugdwedstrijden en baantest GVB kunnen extra (oranje) teeboxen worden ingezet.

5. Positie van Tee-markers en Vlag.
De positie van de tee-markers op de teeboxen en de positie van de vlag op de greens worden beslist door de hoofd
greenkeeper in samenspraak met de wedstrijdcommissie.
De hoofd greenkeeper zal de lengte van de baan maximaal respecteren door de tee-markers evenredig verdeeld
voor en achter de officiële meetpunten te plaatsen. Voor wat betreft de positie van de vlag op de greens dient de
“6-6-6 regel” zoveel mogelijk gerespecteerd te worden: 6 gemakkelijk, 6 gemiddeld en 6 moeilijk en dit rekening
houdend met de 13-holes situatie op Witbos.

6. Plaatsen van de bal (preferred lies)
De wedstrijdcommissie beslist in samenspraak met de hoofd greenkeeper of de bal mag geplaatst worden.
Zie aanvullende commentaar in de winterregels (bijlage C).

7. Annulatie van een competitie.
De hoofd greenkeeper, in samenspraak met de wedstrijdcommissie, kan voor de wedstrijd beslissen om een deel of
gans het terrein te sluiten. De wedstrijdcommissie kan de wedstrijd dan nog bijvoorbeeld op wintergreens laten
doorgaan.
Indien de wedstrijd wordt afgelast wordt dit op de website en op i-Golf gecommuniceerd en worden de spelers per
e-mail verwittigd.
Het afgelasten of het tijdelijk stopzetten van een wedstrijd wordt beslist door de wedstrijdcommissie. De
competitie wordt eventueel tijdelijk stopgezet, zoals bijvoorbeeld in geval van onweer of bij kortstondige
wateroverlast. In alle omstandigheden moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken worden. De volgende signalen
zullen gebruikt worden:
• de competitie wordt onderbroken: 1 aanhoudende toon van een horn blow.
• de competitie wordt opnieuw hernomen: opeenvolgende korte tonen van een horn blow.
• als de competitie definitief wordt gestaakt worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht.
Indien de wedstrijd langer dan 60 minuten onderbroken moet worden wordt deze gestaakt. De wedstrijd kan dan
op een andere datum in zijn geheel worden overgespeeld.
Wanneer 90% van de deelnemers de wedstrijd voltooid hebben en de wedstrijd wordt definitief gestaakt, wordt de
competitie als geheel niet afgelast. Er wordt een eindklassering opgesteld en in samenspraak met de sponsor wordt
beslist of er al dan niet een prijsuitreiking plaats vindt.
Deelnemers die hun ronde niet voltooid hebben, kunnen hun wedstrijdfee terugvorderen.
Scorekaarten die ingediend werden vooraleer de wedstrijd werd gestopt, komen in aanmerking voor hcp
verbetering. Er wordt in die omstandigheden geen CBA en geen handicap verhoging toegepast (ref. EGA Handicap
Systeem).

8. Spel- en formulerichtlijnen
8.1. Algemeen
Het gebruik van een GSM tijdens een vastgestelde wedstrijdronde is verboden tenzij de wedstrijdcommissie
hiervoor een specifieke toelating heeft gegeven aan de aanvrager. Smartphones met apps die uitsluitend afstanden
meten mogen gebruikt worden.
Een speler mag afstanden bepalen met een toestel dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens
een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt waarmee ook andere gegevens beschikbaar komen die zijn spel
zouden kunnen beïnvloeden (b.v. helling, windsnelheid, temperatuur, etc.) wordt betrokken speler
gediskwalificeerd.
Het gebruik van een buggy tijdens een vastgestelde wedstrijdronde is niet toegelaten tenzij de betrokken speler
hiervoor een medische toelating van een geneesheer kan voorleggen aan de wedstrijdcommissie.
Een speler mag het spel niet staken en zijn groep verlaten zonder geldige reden.
Alles dient in het werk te worden gesteld opdat de overblijvende speler of spelers van die groep hun wedstrijd met
een marker kan of kunnen uitspelen.
Bij stableford wedstrijden dient – in het licht van de filosofie om traag spel te vermijden – de bal opgepikt te
worden wanneer vast staat dat men geen punten meer kan scoren.
Om in aanmerking te komen voor de “longest drive” moet de bal op de fairway tot stilstand gekomen zijn.
Om in aanmerking te komen voor de “nearest to the pin” of “leary” moet de bal op de green tot stilstand gekomen
zijn.
8.2. Wedstrijdformules en toekenning van strokes
Zie bijlage A en tabellen met playing handicap op website.

9. Scorekaart.
De wedstrijdfee van 5€ per ronde dient betaald te worden bij afhalen van de scorekaart.
De speler is verantwoordelijk voor het lezen van de informatie op de scorekaart.
Na afloop van de wedstrijd dient iedere speler de scores voor iedere hole te controleren met de marker en
twijfelachtige punten met betrekking tot de golfregels of etiquette met de Wedstrijdcommissie te regelen. Nadat
de kaart zowel door de speler als de marker is ondertekend, moet de speler zijn scorekaart zo spoedig mogelijk
inleveren. Tenzij anders vermeld in de wedstrijdcondities van de dag moet de scorekaart in de wedstrijdbus
gedeponeerd worden.
De speler is verantwoordelijk voor het correct invullen van de scorekaart.
De spelers worden gevraagd de stableford score per hole zelf te berekenen en onder de behaalde score per hole te
noteren. Dit vergemakkelijkt het werk van de wedstrijdcommissie bij het inbrengen van de scores en geeft een
extra controle op de correctheid van de ingebrachte scores.

10. Melden van onregelmatigheden.
Onregelmatigheden vastgesteld tijdens een competitie moeten door éénieder onmiddellijk gemeld worden bij de
Wedstrijdcommissie. Dit kan gebeuren tot 30 minuten na het binnen komen van de laatste flight.
Alle geschillen worden door de Wedstrijdcommissie onderzocht en haar beslissing is definitief.

11. Prijsuitreiking.
De prijsuitreikingen van de wedstrijden worden zo snel mogelijk na het binnenkomen van de laatste flight
georganiseerd.
Spelers die niet kunnen aanwezig zijn op de prijsuitreiking zullen dit melden bij de starter, het barpersoneel of de
wedstrijdcommissie.
Bij teamwedstrijden (foursomes, 4BBB,…) dient slechts 1 speler van de groep aanwezig te zijn. Het is uiteraard
meer dan wenselijk dat het ganse team aanwezig is op de prijsuitreiking.
Bij afwezigheid op de prijsuitreiking wordt de prijs doorgegeven aan de volgende speler (maximaal tot aan de
achtste positie per categorie), tenzij de prijsuitreiking niet op dezelfde dag als de wedstrijd plaats vindt (bvb
Monthly Medal). In het laatste geval blijven de prijzen ter beschikking op het Secretariaat. Prijzen die over blijven
omwille van niet-aanwezige leden, worden per lottrekking uitgedeeld.
Bruto- en nettoprijzen zijn niet cumuleerbaar. De best brut primeert op de best net. Tenzij anders bepaald door
specifieke reglement van betrokken wedstrijd. (vb. witbos open)
Wie meedingt voor een ‘Longest drive’ of ‘Nearest to the pin’ of ‘Leary’ dient verplicht aanwezig te zijn op de
prijsuitreiking.
Dress code bij prijsuitreiking: zie bijlage D.

12. Sancties.
Bij inbreuken of het niet naleven van dit wedstrijdreglement kan de speler gesanctioneerd worden. Sancties
kunnen variëren van een verwittiging tot schorsing en uitsluiting.
Sancties worden in eerste instantie uitgesproken door de wedstrijdcommissie. Herhaaldelijke inbreuken tegen het
wedstrijdreglement worden behandeld op het sportcomité.
Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdcommissie is mogelijk bij het sportcomité. Beroep tegen een beslissing
van het sportcomité is mogelijk bij de Raad van Bestuur. De beslissing van de Raad van Bestuur is definitief.

13. Afwijkingen en onvoorziene zaken.
De wedstrijdcommissie of het Sportcomité beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet voorziet.

Bijlage A

WEDSTRIJDCONDITIES
•

Algemeen

•

Voor alle wedstrijden op het jaarprogramma van Witbos GC is het wedstrijdreglement bindend. Sommige
wedstrijden vertonen echter lichte afwijkingen ten opzichte van het wedstrijdreglement.

•

Per wedstrijd worden in deze bijlage de afwijkende wedstrijdcondities opgesomd.

•

Clubkampioenschap

•

•

De maximum toegelaten handicap bedraagt 30.

•

De wedstrijd wordt gespeeld in single strokeplay.

•

Het maximum aantal spelers bedraagt 36. Een reservenlijst wordt aangelegd. De maximale cut voor de
inschrijvingen wordt op hcp bepaald.

•

Er wordt geen wedstrijdfee gevraagd voor het clubkampioenschap.

•

Er worden 2 ronden QC gespeeld. De cut wordt gelegd op de helft van het aantal deelnemers aan de
eerste ronde, eventueel verhoogd tot een aantal om volledige flights te vormen voor de tweede
ronde.

•

De starttijd in de tweede ronde wordt bepaald door de resultaten in de eerste ronde, waarbij de
spelers met de slechtste resultaten in de eerste ronde eerst zullen vertrekken in de tweede ronde.

•

Er wordt in een resultatencategorie men, ladies en juniors (tot max 20 jaar, boys en girls apart)
gespeeld over 2 ronden.

•

De clubkampioen is de speler met de beste bruto score per categorie. Op deze manier wordt er een
clubkampioen aangeduid bij de men, ladies en juniors (boys en girls). De clubkampioenen worden
afgevaardigd naar de nationale Belgian Masters.

•

In geval van een gelijke gecumuleerde bruto score na 36 holes wordt er een play-off gespeeld op hole
18 tot er een winnaar staat.

•

Op de prijsuitreiking is golfkledij toegelaten.

Par 3 clubkampi oenschap
•

De maximum toegelaten handicap bedraagt 36.

•

De wedstrijd wordt gespeeld in Stableford.

•

Er wordt een wedstrijdfee gevraagd van €5 voor het par 3 clubkampioenschap.

•

Er wordt 1 ronde gespeeld NQ (18 holes all Par 3)

•

•

•

•

Er wordt in een resultatencategorie men en ladies gespeeld.

•

De Par 3 clubkampioen is de speler met de beste bruto score per categorie.

•

Op de prijsuitreiking is golfkledij toegelaten. Deze gaat door op de dag van het clubkampioenschap.

Witbos Open
•

De wedstrijd wordt gespeeld over 2 ronden, gespreid over 2 dagen.

•

De wedstrijd heeft een open karakter en staat dus open voor alle spelers die een federale kaart
hebben en voldoen aan de handicap vereisten.

•

De spelformule is single stableford Q voor alle categorieën.

•

Er wordt een wedstrijdfee gevraagd van 10 euro voor het spelen van 2 ronden.

•

Er wordt gespeeld volgens de klassieke categorieën. Voor elke dag zal er , in overleg met de sponsor,
een prijzentafel voorzien worden.

•

De overall winnaar is de speler met de hoogste gecumuleerde netto-score over de 2 ronden.

Matchpl ay Mashie
•

Deze wedstrijd wordt gespeeld volgens de formule single matchplay.

•

De maximum toegelaten handicap is 36.

•

De strokes worden als volgt toegekend. De speler met de laagste handicap krijgt geen strokes. Het
verschil (90%) in playing handicap bepaalt het aantal strokes dat de tegenstander ontvangt. Vb:
speler A heeft playing hcp 10 en speler B heeft playing hcp 16. Speler A krijgt 0 strokes en speler B
krijgt 6 x 0.9 = 5.4 strokes. Afgerond 5 strokes. .

•

De spelers zullen hun wedstrijd spelen volgens de opgestelde planning. Zij staan zelf in voor het
plannen van de wedstrijddagen.

•

De winnaar en de runner-up ontvangen een prijs tijdens de prijsuitreiking van de Season’s Closing
wedstrijd op het einde van het golfseizoen.

•

De matchplay wedstrijden kunnen onder geen enkel beding als qualifying worden ingediend.

•

De wedstrijdfee voor deze wedstrijd bedraagt 5 euro en dient betaald te worden ten laatste op
Season’s Opening.

•

De inschrijvingen worden afgesloten met Season’s Opening.

Matchpl ay Keizer Karel
•

Deze wedstrijd wordt gespeeld volgens de formule fourball aggregate matchplay.

•

•

In fourball aggregate matchplay worden de scores van de spelers in elk team opgeteld en vergeleken
met elkaar, rekening houdend met de toegekende strokes. De laagste netto score (bruto score min
strokes) wint de hole.

•

De maximum toegelaten handicap per speler is 36.

•

De strokes worden als volgt toegekend. De speler met de laagste handicap krijgt geen strokes. Het
verschil (90%) in playing handicap bepaalt het aantal strokes dat de overige spelers ontvangen. Vb:
speler A heeft playing hcp 10, speler B heeft playing hcp 15, speler C heeft playing hcp 20 en speler D
heeft playing hcp 25. Speler A krijgt 0 strokes, speler B krijgt 5 x 0.9 strokes (afgerond 5 strokes),
speler C krijgt 10 x 0.9 strokes (afgerond 9 strokes) en speler D krijgt 15 x 0.9 strokes (13.5 of afgerond
14 strokes)

•

De spelers zullen hun wedstrijd spelen volgens de opgestelde planning. Zij staan zelf in voor het
plannen van de wedstrijddagen.

•

Het winnende team en het runner-up team ontvangen een prijs tijdens de prijsuitreiking van de
Season’s Closing wedstrijd op het einde van het golfseizoen.

•

De wedstrijdfee voor deze wedstrijd bedraagt 5 euro per speler en dient betaald te worden ten laatste
op Season’s Opening

•

De inschrijvingen worden afgesloten op Season’s Opening.

Thursday Cup - 9-holes qualifying
•

Deze wedstrijden worden georganiseerd tussen begin mei en begin september op
donderdagavonden. Er wordt getracht een drietal wedstrijden per maand te organiseren.

•

Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijden. Voorrang wordt gegeven aan rabbits (handicap 30-45)
. Voor spelers tussen hcp 18.5 en 45 is deze wedstrijd, gespeeld over 9 holes, qualifying.

•

Er wordt beroep gedaan op begeleiders voor deze wedstrijden. Door de beginnende spelers te
begeleiden worden zij sneller vertrouwd gemaakt met belangrijke aspecten van het golfspel zoals
speltempo, golfetiquette en kennis van de golfregels.

•

De wedstrijdscore wordt bekomen door bij de behaalde score over 9 holes 18 punten bij te tellen. Bv:
speler X behaalt een netto resulaat van 22 punten over de 9 holes. Hij heeft dan een wedstrijdscore
behaalt van 40 punten stableford (22 + 18).

•

De wedstrijd wordt gespeeld over hole 1 tot en met hole 8, gevolgd door hole 16. De Par van deze
baan is 36. De playing handicap tabel kan u terugvinden op de website.

•

De wedstrijdfee voor deze wedstrijd bedraagt 5 euro.

•

De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdagavond. De startlijst zal beschikbaar zijn op
dinsdagavond, ten laatste woensdagvoormiddag.

•

•

Monthly Medal
•

De maximum toegelaten handicap bedraagt 30.

•

De wedstrijd wordt gespeeld in single strokeplay over 18 holes.

•

Er zijn prijzen voor de 3 beste netto scores en de best bruto score.

•

De prijsuitreiking wordt steeds georganiseerd op de eerstvolgende grote clubwedstrijd.

•

Deze wedstrijden komen in aanmerking voor de bepaling van de ecclectic winnaars(bruto, netto). Het
aantal prijzen in ecclectic wordt in onderling overleg met de sponsor bepaald.

Rabbits

•

Rabbits zijn spelers met een handicap tussen 30 en 45. Zij krijgen prioriteit voor deelname.

•

Ook begeleiders met een handicap lager dan 30 zijn heel erg welkom in deze wedstrijden. Begeleiders
spelen non-qualifying. Hun rol is de rabbits te begeleiden inzake speltempo, etiquette en golfregels.

•

De wedstrijd wordt gespeeld in single stableford over 18 holes.

•

Er zijn prijzen voor de 3 beste netto scores. Er is meestal ook een speciale prijs.

Bijlage B

GOLF CLUB WITBOS
LOKALE REGELS
1. BUITEN DE BAAN
a) aangeduid door witte paaltjes
b)Buiten de omheiningen die het golf terrein begrenzen.
c) De OB-paaltjes worden beschouwd als vaste obstakels en mogen NIET
verwijderd worden.
d)Op holes 6/13 en 8/15 wordt het einde van het OB gebied bepaald door een lijn te trekken tussen de laatste OB
palen van beide holes.
2. VASTE OBSTAKELS
a) Alle verharde wegen en paadjes met steenslag binnen de grenzen van het golf terrein.
b) Het prieel op hole 4/11, richtingsplaatjes, elektriciteitskasten, vaste sproeikoppen/bedieningskasten, opgerolde
prikkeldraad langs de terreinbegrenzing, afstandsmarkers en alle veiligheidsnetten.
c) De paaltjes die ‘buiten de baan’ aanduiden op Holes 6/13 en Holes 8/15 worden geacht vaste obstakels te zijn
wanneer een andere hole gespeeld wordt; relief mag genomen worden volgens Regel 24/2b.
Nota: Alle gebouwen, vaste waterslangen en -pijpen, verhoogde kanten van waterhindernissen (reservoirs) en
paden bedekt met houtschilfers zijn een integraal onderdeel van de baan en daarom geen vaste obstakels.
3. JONGE BOMEN
a) Beschermde jonge bomen worden gesteund door palen. Indien de stand van de speler of de voorgenomen swing
wordt gehinderd moet de belemmering worden ontweken volgens Regel 24-2b.
4. GROND IN BEWERKING (GUR)
a) Spelen vanuit GUR is verboden en de belemmering moet worden ontweken volgens Regel 25-1.
Straf voor het overtreden van de lokale regels
Matchplay - Verlies van de Hole
Strokeplay - twee strafslagen
5. ONDERBREKING WEDSTRIJD WEGENS GEVAARLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Wanneer het spel door de wedstrijdleiding onderbroken wordt vanwege een gevaarlijke omstandigheid (bv
onweer) mogen de spelers, die in een wedstrijd of groep tussen twee holes zijn, het spel niet hervatten totdat de
wedstrijdleiding de toestemming daarvoor gegeven heeft. Indien zij bezig zijn een Hole te spelen moeten zij
onmiddellijk stoppen en het spel niet hervatten totdat de wedstrijdleiding de toestemming daarvoor gegeven
heeft. Indien een speler niet onmiddellijk stopt met het spel wordt hij/zij gediskwalificeerd. De seinen voor het
onderbreken/hervatten van het spel zijn als volgt:
· Onmiddellijk stoppen met het spel - een lange toon van de sirene
· Stoppen met het spel - drie tonen van de sirene na elkaar, herhaald
· Hervatting van het spel - twee korte tonen van de sirene, herhaald.

6. AFSTANDEN
Afstandsmarkers in de fairway geven de afstand aan tot de voorkant van de green: blauw = 50m, rood = 100m,
geel = 150m, wit = 200 m;

Afstandspaaltjes langsheen de fairways geven de afstand aan tot het midden van de green.
De kleur van de vlag geeft de positie van de vlaggenstok aan wit = achterkant, blauw = midden en rood = voorkant
7.GOLF ETIQUETTE
Herstel pitch marks, leg plaggen terug op hun plaats en hark bunkers.
De voorrangsregel op de afslagplaatsen is tweede negen/eerste negen afwisselend (ritsen).
Laat Uw afval achter in de bakken die daarvoor zijn voorzien.
Blijf met trolleys zoveel mogelijk op de paden en uit de buurt van de kort gemaaide stroken rond de greens (eg
geen trolleys tussen bunkers en greens).
Volg wegwijzers naar de volgende hole.
Laat snellere spelers voorgaan.
Nota: Een groep die de hele baan speelt, mag een groep die de kortere baan speelt voorgaan.

Bijlage C

GOLF CLUB WITBOS
WINTERREGELS
•

Periode van gel digheid

geldig vanaf 01 Nov X – 30 april X+1
•

Plaatsen van de bal (Preferred Lies)

Een bal, liggend op een kort gemaaid (fairway hoogte) gebied door de baan, mag, zonder straf,
opgenomen en schoongemaakt worden. Alvorens de bal op te nemen moet de speler de plaats van de bal markeren.
Nadat de bal is opgenomen en schoongemaakt moet de speler de bal plaatsen in een positie, geen
hindernis of putting green zijnde, binnen 15 cm van en niet dichter bij de Hole dan de originele positie.
Een speler mag de bal slechts één keer plaatsen, en de bal is in het spel zodra hij geplaatst is (Regel 20-4). Indien de
bal niet stil komt te liggen op de plaats waar hij geplaatst is, zal Regel 20-3d van toepassing zijn. Indien de bal, na
plaatsen, stil blijft liggen op de plaats waar hij geplaatst is en zich daarna beweegt, is er geen straf en moet de bal
gespeeld worden zoals hij ligt, tenzij de provisies van enige andere regel van toepassing zouden zijn.
Indien de speler de positie van de bal niet markeert voordat hij de bal opneemt of de bal op enige manier laat
bewegen b.v. door de bal te laten rollen met een golfstok, loopt de speler een straf op van één strafslag.
Opmerking:
Regel 20-3d: Bal komt niet tot rust op de plaats
Indien een geplaatste bal niet stil blijft liggen op de plaats waar het geplaatst was, is er geen straf en de bal moet
herplaatst worden. Indien de bal alsnog niet stil blijft liggen op die plaats moet de bal geplaatst worden op de
dichtstbijzijnde positie, niet dichter bij de Hole en niet in een hindernis, waar de geplaatste bal stil blijft liggen.
Regel 20-4: Wanneer is een gedropte of geplaatste bal in spel
Indien de bal in spel van een speler is opgenomen, is hij weer in spel zodra hij gedropt of geplaatst is.
Door de baan is het hele gebied van het golfbaan behalve:
a) De afslagplaats en de putting green van de Hole waarop gespeeld wordt
b) Alle hindernissen op de baan
•

Ingebedde bal (embedded ball)

Door de baan een bal die, op de plaats waar hij gevallen is, is ingebed, mag zonder straf opgenomen,
schoongemaakt en gedropt worden zo dicht mogelijk bij de plaats waar hij lag, maar niet dichter bij de Hole.

Bijlage D

Witbos Golf Club
Dress Code
In the Club House Bar
•

Smart casual of golfkledij

•
•
•

Polo met kraag, in de broek gedragen. Damespolo mag mouwloos.
Petten, hoeden en visors af
Geen jogging kledij, jeans met rafels of scheuren en T-shirts

On the course
•
•
•

Golfkledij, golfschoenen
Polo met kraag, in de broek gedragen.
Damespolo mag mouwloos.

•

Geen joggings, jeans met rafels of scheuren en T-shirts

Prize giving ceremony
•

Smart casual tijdens het zomerseizoen

•

Smart casual of golfkledij tijdens het winterseizoen

Bijlage E

Witbos Golf Club
Richtlijnen Driving Range en Practice
area
Om een optimaal gebruik van de oefenfaciliteiten van de club te kunnen garanderen wordt aan
alle gebruikers van deze infrastructuur gevraagd rekening te houden met de volgende richtlijnen.

•

De Driving Range en de Practice Area (chipping en putting green) staan ter beschikking van
de leden van Golfclub Witbos (full members, members abroad en practice members).
Bezoekers die wensen gebruik te maken van de oefenfaciliteiten dienen zich eerst te
wenden tot het secretariaat of clubhuis voor het betalen van een practicefee.

•

De Driving range heeft een diepte van ongeveer 200m. Om incidenten met de
buurtbewoners te vermijden is het ten strengste verboden ballen verder te slaan dan deze
afstand.

•

Het is eveneens niet toegelaten om ballen uit het gras te slaan.

•

Om veiligheidsredenen is het verboden om doelgericht ballen richting het clubhuis te slaan.

•

Practiceballen horen thuis op de practice en niet op het terrein.

•

Het is niet toegelaten om ballen te rapen op het practice terrein . Indien de ballenmachine
defect is wordt u gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met het secretariaat of het
clubhuis.

•

Gelieve zorg te dragen voor de netheid van de practice: breng uw mandjes terug naar de
ballenmachine, laat geen afval slingeren, …

•

Groepslessen, initiaties, jeugdlessen enz… hebben voorrang. Er kan steeds gebruik worden
gemaakt van de onoverdekte practice plaatsen of de practice plaatsen achter het clubhuis.

•

Het is verboden te roken op de driving range.

