
 

 

NOORDWIJKSE GOLFCLUB 
WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFWEEK 
 
Algemeen: 

• Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgelegd door de R&A 
Rules Limited en de Local Rules, zoals deze van kracht zijn op de Noordwijkse Golf Club. 

• De leden van de W&HC zijn bevoegd om beslissingen ten aanzien van de Rules of Golf te 
nemen. 

• De W&HC stelt het Reglement vast en beslist in alle geschillen bij wedstrijden. Zij behoudt 
zich tevens het recht voor om wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. 

• De W&HC is bevoegd om een wedstrijd te onderbreken, uit te stellen en/of af te gelasten bij 
uitzonderlijke (weers)omstandigheden, zie ‘Procedure staken wedstrijd’. In geval van 
(dreigend) onweer ligt deze bevoegdheid bij de caddiemaster. 

• De in het wedstrijdprogramma opgenomen handicaplimieten zijn exacte handicaps, tenzij 
anders vermeld. 

• Indien het aantal inschrijvingen voor een wedstrijd minder bedraagt dan 10, is de W&HC 
bevoegd om deze te annuleren. 

• Gebruik van een buggy tijdens de wedstrijd is toegestaan voor dispensatiehouders. Tijdens 
een wedstrijd is het meerijden in de handicart/buggy door spelers die geen dispensatie 
hebben niet toegestaan. Overtreding heeft diskwalificatie tot gevolg. 

 
Introducé(s): 

- Leden van andere golfclubs (maximale exact handicap 30.0) kunnen tijdens de Golfweek als 
gast worden geïntroduceerd.  

- Zowel bij de single wedstrijden als de team wedstrijden kunt u maximaal 1 gast introduceren, 
waarmee u dan in dezelfde flight speelt. 

- Introducés dienen, voordat zij gaan spelen, aan de caddiemaster hun NGF-kaart te tonen 
en/of hun handicap aan te tonen. 

- De W&HC is niet alleen ten aanzien van NGC leden gemachtigd om op grond van bijzondere 
prestaties handicaps extra te verlagen, maar ook ten aanzien van buitenleden en gasten. 
Voor deze laatste categorie geldt deze extra verlaging echter alleen voor de nog in de 
golfweek te spelen wedstrijd(en). 

 
Inschrijven/uitschrijven: 

• Inschrijven voor een wedstrijd is mogelijk via de zuil bij de caddiemaster of in de hal, via de 
NGC app of via www.noordwijksegolfclub.nl. 

• Bij een wedstrijd die u met een partner speelt, schrijft u ook uw partner in, onder de optie 
team. Daar schrijft u eerst uzelf in en vervolgens uw playing partner. (ook als dat een gast is). 
Dit kan alleen via de website Het is helaas niet mogelijk via de app in te schrijven voor 
teamwedstrijden. 

• Bij wedstrijden met partner: vermeld in de opmerkingenbox met wie u speelt. 

• Is uw partner geen NGC-lid, vermeld dan in de opmerkingenbox de naam en het NGF-
nummer van uw gast(en). 

• Heeft u een buggy nodig, dan kunt u deze reserveren bij de caddiemaster. Dit moet u wel bij 
de opmerkingen bij de inschrijving vermelden. 

• Indien mogelijk wordt rekening gehouden met verzoeken om een vroege of late starttijd. Bij 
strokeplay wedstrijden wordt in beginsel op handicap ingedeeld. Dit betekent dat een 
verzoek tot een vroege of late starttijd dan ook niet altijd gehonoreerd zal worden. 

• Indien mogelijk wordt rekening gehouden met verzoeken over flightindeling. 

• De datum van sluiting van inschrijving staat vermeld bij de wedstrijd op de website. Voor 
wedstrijden in het weekend sluit de inschrijving op de dinsdag tevoren, 23.00 uur. 

http://www.noordwijksegolfclub.nl/


 

 

• Aanmeldingen na sluiting van de inschrijving via de caddiemaster of via 
whc@noordwijksegolfclub.nl) kunnen uitsluitend als reserve worden genoteerd. Wordt u 
alsnog ingedeeld, dan wordt u hierover geïnformeerd. 

• Als u zich uitschrijft voor een wedstrijd, dan moet u - indien van toepassing - ook uw partner 
uitschrijven. Bij online uitschrijven ontvangt u uit het systeem een bevestiging van de 
uitschrijving. Bewaar deze tot na de wedstrijd. 

• Indien uitschrijven online niet meer kan, stuurt u een e-mail naar 
whc@noordwijksegolfclub.nl. U kunt ook contact opnemen met de caddiemaster. 

 
 
Startlijst/starten: 

• De startlijst voor een wedstrijd wordt uiterlijk de dag voor de wedstrijd voor 12.00 uur  
gepubliceerd op de website. De startlijst wordt ook opgehangen in de hal. Na publicatie op 
de website ontvangen de deelnemers een e-mail dat de startlijst is gepubliceerd.  

• Bent u na publicatie van de startlijst om dringende reden verhinderd, meldt u dit zo spoedig 
mogelijk aan de caddiemaster. 

• De scorekaart wordt uitgereikt bij de caddiemaster tegen betaling van de wedstrijdbijdrage. 

• U bent uiterlijk 5 minuten voor uw starttijd op de tee. 

• U controleert de op de scorekaart vermelde handicap. Klopt de handicap niet, dan meldt u 
dit aan de starter. 

• Spelers zijn verplicht hun kaarten uit te wisselen met de medespelers. 

• Indien te vroeg of te laat gestart wordt, wordt Regel 6.3 a gehanteerd. 

• Bij Foursome en Greensome geldt deze straf voor beide teampartners, ook wanneer slechts 
één van beiden te laat is. 

• Bij Four Ball Better Ball volgt geen straf, mits de aanwezige partner op tijd start. De te laat 
komende partner kan meespelen, zodra zijn partner de hole, die deze alleen is begonnen, 
heeft beëindigd. 

• Bij geheel niet verschijnen, zonder afmelding en geldige reden (No Show), volgt bij single 
wedstrijden uitsluiting van deelname aan 2 eerstvolgende wedstrijden. 

• Bij een No Show van een koppel, wordt het koppel niet toegelaten bij de eerstvolgende 
wedstrijd. 

 
Ready Golf/vlot spelen: 

Ready Golf betekent dat je speelt zodra je ‘ready’ bent. Het gaat er niet om wie het verst van de 
hole ligt, of wie de eer heeft. Het gaat om wie het eerst kan spelen. Mits het veilig is natuurlijk. 

 

• Loop naar je eigen bal in plaats van wachten op de speler die het verst van de hole ligt, en 
begin met de voorbereidingen op je slag.  

• Als jouw bal dichterbij de hole ligt, dan kun je eerder spelen dan de medespeler die nog niet 
klaar is om te spelen. Bijvoorbeeld omdat hij een uitdagende (bunker)slag heeft, nog moet 
harken of moeilijke putt heeft en de tijd nodig heeft om zijn opties te bekijken.  

• Ben je een longhitter en moet je wachten tot de groep voor je buiten jouw bereik is? Laat 
dan spelers die korter slaan eerst spelen. 

• Heb je de eer, maar ben je nog niet klaar om af te slaan, laat dan een andere speler eerst 
afslaan.  

• Speel je eigen bal eerst voordat je iemand gaat helpen met zoeken.  

• Hole korte putts meteen uit. 
 
Overige opmerkingen  

• Neem uw bal op als u niet meer kunt scoren op een hole. 
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• Speel een provisionele bal als u moet gaan zoeken en er kans is dat uw bal niet gevonden 
wordt. 

• Laat wachtende spelers achter u direct door als u moet zoeken of als u afstand heeft 
verloren. 

• Zet uw tas bij de green alvast in de looprichting van de volgende hole. 

• Noteer de scores bij de volgende tee als één van uw medespelers afslaat. 

• De W&HC is bevoegd overeenkomstig de Rules of Golf te handelen bij langzaam spel. 
 
Strokeplaywedstrijden: 

• Strokeplay wedstrijden worden in principe op handicap ingedeeld. 

• Bij strokeplay wedstrijden moet worden uitgeholed. Als een hole niet wordt uitgeholed leidt 
dit tot diskwalificatie van de wedstrijd. Als de ronde wel wordt afgemaakt worden de 
gegevens wel verwerkt voor de handicapregistratie van de betrokken speler tenzij deze zelf 
een NR (no return) op de kaart heeft gezet en hiervoor heeft getekend. 

 
 
Inleveren scorekaart: 

• Direct na beëindiging van de wedstrijd controleert u de scorekaart met de marker.  
Scorekaarten zijn alleen geldig als de bruto scores van de speler en marker zijn ingevuld en 
beiden de kaart hebben ondertekend. 

• In het geval van een qualifying wedstrijd voert u uw score in (via de zuil bij de caddiemaster 
of in de hal van het clubhuis) en levert u de kaart in bij de W&HC.  Bij te late inlevering wordt 
een No Return (NR) als resultaat geregistreerd. 

• Eenmaal ingeleverde kaarten kunnen niet meer worden veranderd (R 6.6 c). 

• Een te hoog ingevulde brutoscore blijft geldig, een te laag ingevulde brutoscore heeft 
diskwalificatie tot gevolg (R 6.6 d). 

 
Uitslag en Prijsuitreiking: 

• Bij gelijk resultaat wordt de matching cards-methode toegepast: achtereenvolgens de beste 
laatste 9, 6, 3, , 1 hole(s), totdat er een beslissing is gevallen. Bij strokeplay met 
handicapverrekening wordt de handicap verrekend. Dit kan door achtereenvolgens de helft, 
een derde, een zesde, een negende en een achttiende van de handicap af te trekken van de 
gemaakte brutoscores. Bij wedstrijden, gestart als een Gunshot, wint bij gelijke eindscore de 
speler of team van spelers met de laagste exact handicap. 

• De prijsuitreiking van de in de Golfweek gehouden wedstrijden vindt plaats na de laatste 
wedstrijd op zondag in een gezamenlijke prijsuitreiking, tenzij anders vermeld op het 
programmaoverzicht. 

• Indien een prijswinnaar niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking dan moet deze de W&HC 
tijdig informeren. 

 
Procedure onderbreken/staken wedstrijd 
Een wedstrijd wordt nooit langer dan een uur stilgelegd. Daarna moet er of definitief gestopt worden 
of weer begonnen.  Als er na de herstart weer gestopt moet worden, dan is dat ook meteen het 
einde van die wedstrijd. Indien een wedstrijd, om welke reden dan ook, moet worden onderbroken 
of geheel gestaakt, zal dit door een duidelijk waarneembaar geluidssignaal kenbaar worden gemaakt 
als volgt: 
 
Spel staken   bij herhaling 2 korte tonen 
Spel onmiddelijk onderbreken 1 aanhoudende toon 
Spel hervatten   bij herhaling 3 korte tonen 
 



 

 

Als het spel wordt gestaakt moeten de deelnemers zo snel als mogelijk naar het clubhuis komen en 
zich afmelden bij de caddiemaster of de W&HC. De wedstrijd zal niet meer worden hervat. 
 
Wanneer het spel  onderbroken wordt, kunnen de deelnemers schuilen in de dichtsbijzijnde 
schuilhut of in een gebouw op het terrein. Het spel mag pas hervat worden nadat de W&HC hiertoe 
opdracht heeft gegeven. 
 
Wanneer het spel moet worden onderbroken voor een (dreigende) gevaarlijke situatie (bijv onweer), 
mogen de spelers in een groep of partij die zich tussen twee holes bevinden, niet afslaan op de 
volgende hole. Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken. 
Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk onderbreekt moet hij worden gediskwalificeerd, 
tenzij omstandigheden het niet opleggen van de straf rechtvaardigen zoals bepaald in regel 33.7. 
 
Overige bijzonderheden tijdens de Golfweek 
Helmhorst….laagste handicap wint ipv laatste 9 
 
Cremers Cup 
Deze wordt uitgereikt voor de beste bruto strokeplay score ten opzichte van de course rating 
gemaakt tijdens de Ernst Cremers Wisselbeker (maandag), (woensdag), British American Cup 
(zaterdag). Bij gelijk resultaat wint de deelnemer met de hoogste exact handicap. 
 
 
 
 
Putting Competition  

- 18 holes op de putting green. 
- Te spelen tot en met de tweede zaterdag, 17.00 uur.  
- Scorekaarten zijn verkrijgbaar bij de caddiemaster en dienen te worden ingeleverd op de dag 

dat de kaart is gekocht. 
 
Spelen buiten de wedstrijden om 

- Oefenen op de baan: Regel 7-1b blijft van kracht, met als uitzondering dat na de 
matchplaywedstrijd men dezelfde dag een tweede wedstrijd mag spelen. 

- Er mag niet voor een wedstrijd uitgespeeld worden. De greenkeepers moeten in staat 
gesteld worden om de baan tijdig in gereedheid te brengen. 

- Er worden geen dagcontribuanten op de baan toegelaten. Leden mogen wel met gasten 
achter de wedstrijd aan spelen. 

 
 
 
 
 
 

 
 


