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Algemeen: 

Een wedstrijd is een golfevenement, georganiseerd door één van de commissies van golfvereniging 
De Heensche, waarbij een eindscore wordt behaald en geregistreerd. 
 
Een competitie bestaat uit een aantal wedstrijden waarbij de behaalde scores van de individuele 
wedstrijden een eindresultaat opleveren. 
 
Alle wedstrijden worden gespeeld conform de NGF-spelregels, welke gebaseerd zijn op de EGA-
regels, vastgelegd in het boek “Official Guide to the Rules of Golf”. 
Dit boek is in een actuele uitgave bij Akkermans L&G in te zien. 
De speeldata en spelvorm van alle wedstrijden en alle competities, die door golfvereniging 
De Heensche wordt georganiseerd, zijn vastgelegd in de Jaarkalender en staan inzichtelijk  
op de site www.deheensche.nl 
 

 

Wedstrijden en competities. 
 

De wedstrijdcommissie organiseert een aantal wedstrijden, waarbij de wedstrijdvorm vooraf 
bepaald is door de wedstrijdcommissie.  
Daarnaast organiseert zij ook het jaarlijks Clubkampioenschap, altijd in Strokeplay.  

De clubkampioenen van het betreffende jaar, zowel bij de dames als bij de heren, zijn die 
spelers die met het minste totaal aantal slagen alle 18 holes uitspelen.  
Bij een gelijke stand wordt er een “play-off” gespeeld, vanaf hole 1 en zo nodig de erop 
volgende holes, totdat er een uiteindelijke winnaar kan worden bepaald. 
Bij alle andere wedstrijden geldt dezelfde regeling bij een gelijke eindstand. 
In een Stablefordwedstrijd wordt bij een play-off ook in Stableford gespeeld.  

  

De wedstrijdcommissie organiseert ook de navolgende competities: 
 * De Maandagavondcompetitie, wekelijks gedurende de zomerperiode. 
 * De Zomer- en Wintercompetitie, in de betreffende seizoensperiode, om de 14 dagen  op 

zaterdagmorgen. 
 Bij deze beide competities is de spelvorm Stableford. 
  
De Damesochtend en de Herenochtend (respectievelijk op donderdag- en vrijdagmorgen) hebben 
elk een eigen commissie voor zowel de wedstrijden als de competities. 

Op deze ochtenden speelt men wedstrijden in clubverband, de zgn. oefensessies. Deze zijn 
voor alle leden, ongeacht hun Exact handicap, vrij toegankelijk. 

    Hierbij wordt in diverse gevarieerde spelvormen gespeeld. 
    In het zomerseizoen worden er ook competitiewedstrijden gespeeld. 
    Deze zijn toegankelijk mits de golfer een Exact handicap van 54 of lager heeft. 
  Dit betreft de Ringerscore-competitie en de Stableford-competitie  

 
 

http://www.deheensche.nl/
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De Ringerscore-competitie bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal wedstrijden. 
Bij deze wedstrijdvorm blijft, over alle wedstrijden gezien, de laagst behaalde score van een 
hole als gescoord staan. De speler met de uiteindelijk laagste totaalscore over alle 18 holes is 
de winnaar van deze jaarlijkse Ringerscore-competitie. 
Bij een gelijke stand bij de beste spelers wordt eerst gekeken naar een eventueel door een 
speler gescoord hole-in-one. Deze finalist-speler is dan de winnaar. 
Anders wordt gekeken naar het totaal aantal gescoorde birdies, in de eindschikking.  
De finalist met de meeste birdies is de winnaar. 
Mocht ook dán toch nog een ex aequo bestaan, dan wordt bij deze finalisten gekeken welke 
speler het eerst een birdie heeft gescoord op de zo laag mogelijke stroke-index van de 18 
holes.  
Bij de Stableford-competities wordt de eindscore bepaald door het totaal van de in een 
vastgesteld aantal wedstrijden behaalde Stablefordpunten. 
Voor een individuele einduitslag bij een Stableford-competitie moet de speler wel 
deelnemen aan minstens de helft (plus één) van de gespeelde competitiewedstrijden. 
Dit geldt bij zowel de zomer-, als de wintercompetitie, evenals bij de damesochtend- en 
herenochtendcompetities. 
Bij de maandagavondcompetitie eist men minimaal 10 gespeelde wedstrijden. 
Bij ex aequo wordt op dezelfde manier de winnaar bepaald als bij een gelijke stand bij  de 
hierboven vermelde Ringerscorecompetitie, in de voor de eindberekening tellende 
wedstrijden. 

 
Bij alle gemengd gespeelde wedstrijden en competities worden, zowel voor de dames  
als voor de heren, de eerste drie winnaars van de wedstrijd of de competitie vastgesteld. 
 
 

Inschrijvingen en Indelingen. 
 
Voor deelname aan de maandagavond-, de zomer-, en de wintercompetitie, als ook aan de 
damesochtend of herenochtend  behoeft men zich niet in te schrijven. 
 
Voor de andere wedstrijden moet men zich wél inschrijven. 
Via de wedstrijdcommissie krijgen de leden hiervoor ruim tevoren een uitnodiging per e-mail  
 
Inschrijven kan men doen door zich digitaal aan te melden via  wedstrijd@deheensche.nl   
Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen vóór de wedstrijd.  
 
Voor deelname aan een wedstrijd kan inschrijfgeld worden gevraagd.  
 
Indien er meer dan 44 leden voor een wedstrijd zijn ingeschreven zal deze wedstrijd in twee groepen 
worden verdeeld, met twee verschillende starttijden. 
De deelnemers worden bijtijds van de groep en de starttijd per e-mail op de hoogte gebracht. 
De indeling van de flights van een wedstrijd vindt willekeurig plaats door de commissie. 
 

mailto:wedstrijd@deheensche.nl
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De wedstrijdcommissie bepaalt vooraf welke spelvorm er gespeeld gaat worden. 
Zij heeft de bevoegdheid om, met duidelijke kennisgeving aan de deelnemende spelers,  
op onderdelen van het reglement af te wijken. 
Bij geschillen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.   

 - 

Voorwaarden: 
 
Voor deelname aan alle wedstrijden en competities moet men betalend homeclub-lid  
of wedstrijd-lid zijn van golfvereniging De Heensche. 
 

Voor deelname aan alle door de wedstrijdcommissie uitgeschreven wedstrijden  
moet een speler een Exact Handicap van 54 of lager hebben. 
(NB: Bij de oefensessies op de dames/herenochtenden geldt deze regel niet). 

 
Men kan alleen aan wedstrijden deelnemen als men minimaal 4 geregistreerde scorekaarten 
ingevoerd heeft in het jaar voorgaand aan die wedstrijd. 
Dit als minimale waarborg voor een eerlijke Exact Handicap. 
De wedstrijdcommissie heeft het recht bij een Stablefordwedstrijd de ingevulde  
Exact Handicap van de speler en de bijbehorende Playing Handicap te controleren en  
bij een foutieve registratie de speler te weigeren en/of te diskwalificeren. 

 
Een deelnemer dient zich een half uur vóór de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. 

 
De wedstrijd start na een vooraf afgesproken signaal. 
 
Een speler die zich voor een wedstrijd/competitie inschrijft wordt geacht zich aan het 
wedstrijdreglement te confirmeren en mag worden verwacht dat zij de spelregels van de Nationale 
Golf Federatie, gebaseerd op de EGA-regels, toepassen. 
Ook dienen zij de local rules van de golfbaan te respecteren.  
Aanwijzingen van de Wedstrijdcommissie of baanpersoneel dient altijd te worden opgevolgd. 
Hij/zij die de regels niet correct toepast kan door de wedstrijdcommissie, eventueel na overleg met 
de regel- en handicapcommissie, worden gediskwalificeerd.  
 
Oefenen vóór een wedstrijd op dezelfde dag en op de te spelen baan is bij wedstrijden verboden en 
resulteert in een diskwalificatie.   
NB: Bij een Matchplay-wedstrijd geldt deze regel niet.  
 
Om bij wedstrijden en competities, als ook bij de oefensessies, onnodige vertraging te voorkomen 
gelden bij golfvereniging De Heensche de volgende regels: 

* Als bij een Stableford-ronde géén punten meer kunnen worden behaald, dient de bal te 
worden opgenomen. 
* Als bij een Strokeplay-ronde meer dan 7 slagen nodig zijn voor het uitholen, wordt de bal 
opgenomen, en wordt een score van 8 slagen genoteerd. 
* Bij Matchplay neemt men de bal op als de hole verloren is.   
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Het staat de wedstrijdcommissie vrij om bij wedstrijden een extra spelelement toe te voegen. Bij 
voorbeeld een Birdie-prijs, een Neary-prijs, of een Split-fairway--prijs. 

* De birdie-prijs is voor die speler die tijdens de wedstrijd de meeste birdies heeft gescoord. 
Bij een gelijke stand wordt gekeken naar de stroke-indexen van de betreffende holes. Ook bij 
de competities kan een Birdie-prijs worden ingesteld.  
* De Neary-prijs wordt gegeven aan de speler die met de 1e slag zo dicht mogelijk op de 
green bij de vlag ligt. Het Neary-bord wordt, na het noteren van de naam van de speler, op 
die positie geplaatst.  
* Bij een Split-fairway-prijs geldt dit voor de speler die het dichts bij een daarvoor 
aangegeven lijn op de fairway de 1e bal positioneert.   
Ook hierbij wordt een notitiebord gebruikt.       

 
De scorekaart dient volledig te worden ingevuld. Deze dient daarna door zowel de marker als de 
speler zelf te worden gecontroleerd en ook door beiden te worden ondertekend.  
Daarna moet deze scorekaart direct bij de wedstrijdcommissie worden ingeleverd.   
Niet (tijdig) inleveren van een scorekaart betekent automatisch diskwalificatie. 
 
 

Wedstrijdvormen. 
 
Basis-wedstrijdvormen. 
 

 

Stableford. 
Bij een Stableford-wedstrijd wordt uitgegaan van de individuele Exact Handicap, waaraan de voor de 
baan bepaalde Playing Handicap is gekoppeld. (zie Handicaptabellen) 
Op basis daarvan wordt de nettoscore per hole in Stablefordpunten berekend. 
De speler, het paar, of het team met het hoogst aantal totaalpunten over de gehele ronde is de 
winnaar. 
Als men op een hole geen Stablefordpunten meer kan behalen, dient de bal te worden opgenomen. 
 
Strokeplay. 
Bij een Strokeplay-wedstrijd bepaalt het totaal van het aantal benodigde slagen over alle holes van 
de ronde de eindscore.  
De speler, het paar, of het team met het minst aantal totaalpunten over de gehele ronde is de 
winnaar. 
Om langzaam spel te voorkomen is bij wedstrijden op De Heensche een stroke-maximum ingesteld, 
en dient men na 7 slagen op een hole de bal op te nemen en een score van 8 slagen op de scorekaart 
in te vullen.  
 

 

Strokeplay-wedstrijd met Handicapverreking. 
Hierbij trekt een deelnemende speler aan het einde van de speelronde in strokeplay-vorm 
zijn individuele Playing Handicap van het totaal aantal gescoorde punten af.  
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Matchplay. 
Deze spelvorm wordt gespeeld per hole. De speler, het paar, of het team met de minste slagen wint 
de hole.  
Een winnend hole heet Hole Up  (een + noteren op de kaart) ; een verloren hole is Hole Down (een - 
noteren op de kaart), en een gelijk spel heet Hole Square genoemd, (een 0 als notitie) De speler, het 
paar, of het team met de meeste pluspunten over de gehele ronde is winnaar. 
 
Als er een andere of speciale spelvorm wordt gespeeld meldt de wedstrijdcommissie dit 
voorafgaand aan de wedstrijd. 
Indien door de deelnemer(s) gewenst zal over deze spelvorm duidelijke uitleg gegeven dienen te 
worden.  

 

 

De Heensche 
24-12-2019 
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