
        
 

 

WEDSTRIJD REGELEMENT 
   
Artikel 1. Wedstrijden   
Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of 
St. Andrews en de Local Rules zoals bepaald door de Wedstrijdcommissie en/of Regel- & Handicapcommissie 
van Golfbaan Naarderbos. Door inschrijving voor een wedstrijd onderwerpt de speler zich aan de bepalingen 
van dit reglement en wordt hij/zij geacht daarmee bekend te zijn.       
 
Artikel 2. Aanvullende informatie    
Aanvullende informatie en/of regelgeving wordt, voor zover nodig, aangegeven bij de wedstrijdtafel. 
Specifieke informatie betreffende de baan (bijvoorbeeld over onderhoud aan greens) wordt voor de aanvang 
van de wedstrijd gecommuniceerd.      
 
Artikel 3. Wedstrijdvorm en Holes    
De wedstrijdvorm is stableford  / Texas scramble over 18 holes, er wordt gespeeld in teams van 2 spelers.  
Beide spelers slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere bal wordt opgepakt en 
gedropt binnen 1 stoklengte van die beste bal. Elke speler slaat nu weer verder met zijn eigen bal en als team 
wordt opnieuw de beste bal gekozen totdat is uitgeholed.  (Ook op de green wordt telkens de best bal gekozen, 
maar de andere bal wordt daarbij geplaatst.) Indien het team geen punten meer kan behalen op de hole, 
dienen zij hun bal op te pakken en als score 2 x par + 1 slag te noteren. Hole gebonden uitdagingen zoals 
neary, longest drive, etc. worden vóór de wedstrijd kenbaar gemaakt.   
 
Artikel 4. Playing Handicap  
De playing handicap van het team wordt bepaald door de playing handicap van de teamleden bij elkaar op te 
tellen en daarna te vermenigvuldigen met 7/16. Het resultaat hiervan wordt afgerond tot hele slagen. (≥0,5 
wordt naar boven afgerond; < 0,5 naar beneden). 
 
Artikel 5. Hole in one challenge   
De BMW die beschikbaar is gesteld door Ad Smelt BMW te Naarden geld voor de 1e geslagen hole-in-one van de 
dag. U kunt 2 extra ballen á € 10 per bal kopen om een extra poging te wagen voor een hole-in-one challenge. 
Indien u met uw 2e of 3e bal een hole in one slaat stelt Ad Smelt BMW te Naarden een weekend cabrio rijden 
beschikbaar.  De beschikbaar gestelde auto en een weekend cabrio rijden gelden voor de eerst geslagen hole in 
one van de dag. Pro’s zijn uitgesloten van deelname.  
 
Artikel 6. Handicap Algemeen  
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar actuele NGF handicap. Het opgeven van 
een verkeerde (hogere) handicap, met als gevolg een hogere playing handicap, kan diskwalificatie tot gevolg 
hebben.  
 
Artikel 7. Scorekaarten 
Scorekaarten dienen volledig ingevuld en ondertekend direct na het beëindigen van de ronde bij de 
wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Onvolledige, onleesbare, niet ondertekende of verkeerd ingevulde 
scorekaarten kunnen tot diskwalificatie leiden.  Indien tijdens het verloop van de wedstrijd problemen zijn 
gerezen m.b.t. de Regels of anderszins dienen deze, alvorens de scorekaart te ondertekenen en in te leveren, 
te worden voorgelegd aan de wedstrijdleiding. Na ondertekening van de kaart is datgene wat vermeld staat 
definitief geworden.  
 
Artikel 8. Beslissing winnaar bij gelijk spel  In geval van gelijke uitslag bij de wedstrijd gelden de volgende 
regels:  1. Het team met de laagste team playing handicap is winnaar.  Indien handicap gelijk is;  2. Er wordt 
een, nader door de wedstrijdleiding te bepalen, Play Off gespeeld. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn 
hierbij bindend.  
 
Artikel 9. Niet voorzien In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 


