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1. Definities 
In dit reglement worden verstaan onder :  

 

  
 

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

bestuur het bestuur van de vereniging 

deelnemer 
iedere persoon die voor een wedstrijd heeft 
ingeschreven 

doorloopschema 
een overzicht waarin per hole de gemiddelde 
doorlooptijden zijn vastgelegd 

inschrijflijst 
een, al dan niet digitale lijst waarop men zich als 
deelnemer voor een wedstrijd kan inschrijven 

internet 
het besloten gedeelte van de website van de 
vereniging 

lus 
één van de drie als zodanig genoemde delen van de 
wedstrijdbaan, ook wel bekend als "Perengaard", 
"Appelgaard" en "Kersengaard" 

E-Golf4U 
het door de vereniging gebruikte softwarepakket met 
behulp waarvan onder andere de wedstrijdorganisatie 
plaatsvindt 

(tijdelijke) 
plaatselijke regels 

de door de HBR-commissie uitgevaardigde 
aanvullende regels 

Regels 
de Golfregels zoals vastgesteld door Royal and Ancient 
Golf Club of St. Andrews 

Shop de door derden geëxploiteerde golfshop "de Batouwe" 

Starttijd 
het tijdstip waarop een deelnemer aan de betreffende 
wedstrijd dient te starten volgens de gepubliceerde 
startlijst 

E-Golf4U terminal 
een E-Golf4U-faciliteit ter inschrijving en verwerking 
van o.a. wedstrijdgegevens 

vereniging de in Zoelen gevestigde Golfvereniging "de Batouwe" 

Wedstrijd 

een door of namens de wedstrijdcommissie op de 
wedstrijdkalender geplaatste (al dan niet over 
meerdere dagen te spelen) wedstrijd ten behoeve van 
leden van de vereniging 

wedstrijdbaan 
de door derden geëxploiteerde golfbaan, gelegen aan 
de Oost Kanaaldijk 1 te Zoelen 

wedstrijdcommissie 
de commissie zoals bedoeld in de regels daaronder 
begrepen de zelfstandig wedstrijden organiserende 
Dames-, Heren-, Jeugd- en Seniorencommisies. 

wedstrijdkalender 

de door de wedstrijdcommissie in overleg met het 
bestuur vastgestelde kalender met de 
officiële voor enig jaar door de vereniging te 
organiseren wedstrijden. 

wedstrijdleiding 
de door of namens de wedstrijdcommissie 
aangewezen persoon of personen (m/v) belast met 
het leiden van een wedstrijd. 

*) 
De met een *) gemerkte artikelen zijn voorzien van 
een toelichting aan het einde van dit Algemeen 
Wedstrijdreglement. 



  
  
 
 
  

2. Algemeen 
Elke deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht dit reglement te kennen. 
Op alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden zijn de regels van toepassing, 
alsmede de mogelijk geldende plaatselijke regels. 
 
De wedstrijdcommissie is in overleg met het bestuur verantwoordelijk voor de 
samenstelling van de wedstrijdkalender. Voorts is de wedstrijdcommissie 

verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en is het de Commissie, 
zoals omschreven in de regels. 
 
De wedstrijden staan alleen open voor deelname door amateur spelers. 
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, waar nodig in overleg met het 
bestuur, wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. 
Het algemeen wedstrijdreglement is bij iedere wedstrijd voor een ieder ter inzage 

beschikbaar en wordt gepubliceerd op de website van de vereniging 
(www.debatouwe.nl).  
Opmerking: indien door mist, rijp e.d. de baan 's morgens later open gaat en 
daardoor een deel van de starttijd verloren gaat, dan kan de wedstrijdleiding 
besluiten de wedstrijd om te zetten naar een 9-holes wedstrijd. Indien dit qua 
handicapcategorie niet mogelijk is, wordt getracht een ieders starttijd te laten 
verschuiven. Als dat niet mogelijk is als gevolg van de baanbezetting, kan in het 

uiterste geval de wedstrijd afgelast worden op de wedstrijddag zelf. In beide 
gevallen (verschuiven van de starttijd, en wijzigen naar 9-holes wedstrijd), kan de 
deelnemer besluiten niet deel te nemen. Indien hij zich correct afmeldt bij de 
wedstrijdleiding wordt dit niet aangemerkt als No Show. 

  
3. Inschrijving tot en deelname aan wedstrijden 

 
3.1 Algemeen 
Inschrijving voor wedstrijden geschiedt via de E-Golf4U terminal in het clubhuis, dan 
wel via de website van de vereniging. 
De inschrijving voor wedstrijden sluit, tenzij anders bepaald, telkens om 23.59 uur, 
vijf tot 7 dagen voorafgaande aan de betreffende wedstrijddatum. De 
wedstrijdleiding bij een regulier clubkampioenschap is uitgesloten van inschrijving 
voor die wedstrijd. 
Het overzicht van de ingedeelde deelnemers in een wedstrijd (de startlijst) wordt 

uiterlijk twee dagen voorafgaande aan de wedstrijd via E-Golf4U terminal en de 
website van de vereniging gepubliceerd. Daarnaast wordt een afschrift van de 
startlijst gedeponeerd bij de shop. 
 
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 12, het maximum aantal deelnemers 
bedraagt 48, tenzij bij inschrijving anders is vermeld. Als het maximum aantal 
deelnemers, zoals bij inschrijving vermeld, is bereikt, wordt men automatisch 

geplaatst op de reservelijst. Eventuele plaatsing van als reserve aangemerkte 
deelnemers zal, ingeval van vrijkomende plaatsen, geschieden in volgorde van 
vermelding op de reservelijst.  
 
Afmeldingen vóór de sluitingsdatum van inschrijving kunnen geschieden via de 
terminal en de website van de vereniging. Ná de sluitingsdatum kunnen 
afmeldingen uitsluitend geschieden bij de wedstrijdleiding van de betreffende 

wedstrijd. Deze afmeldingen worden alleen geaccepteerd als men om zeer dringende 
redenen (ter beoordeling van de wedstrijdleiding) verhinderd is. Een ieder die zich 

http://www.debatouwe.nl/


inschrijft voor een wedstrijd en zich niet om een geldige reden (ter beoordeling van 
de wedstrijdleiding) heeft afgezegd, is verplicht aan de wedstrijd deel te nemen. Het 
is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer zich op de hoogte te stellen van de 
indeling in een wedstrijd en diens starttijd. 

  

3.2 Qualifying wedstrijden 
Deelname aan qualifying wedstrijden staat uitsluitend open voor leden van de 
golfvereniging de Batouwe, tenzij bij de inschrijving anders aangegeven. 
  

3.3 Meerronden wedstrijden 
Indien een wedstrijd uit meer dan één ronde bestaat én deze wedstrijd wordt 
gespeeld op één of op opeenvolgende dagen, dan geldt gedurende de hele 

wedstrijd de playing handicap die de deelnemer bij aanvang van de eerste ronde 
had. 
Voor de berekening van de exact handicap na afloop van de wedstrijd (alle 
ronden) echter wordt de score van iedere ronde apart geregistreerd, waarbij 
indien noodzakelijk het aantal handicapslagen en dienovereenkomstig het aantal 
Stablefordpunten wordt gecorrigeerd. 

  

4. No Show *) 
Als No Show wordt aangemerkt: 

 het zonder bericht en zonder geldige reden, te laat dan wel in het geheel niet 
verschijnen in een wedstrijd waarvoor betrokkene zich heeft ingeschreven en 
waarvoor hij is ingedeeld, ongeacht of deze wedstrijd qualifying is; 

 het zich niet op de juiste wijze, of zonder geldige reden, afmelden voor 
deelname aan een wedstrijd waarvoor de betrokkene reeds is ingedeeld. 

Slecht weer wordt in deze niet gezien als een geldige reden. 
 

Indien de deelnemer zelf geen contact heeft opgenomen om de No Show toe te 
lichten zal na een No Show de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd of de 
voorzitter van de betreffende wedstrijdcommissie zo spoedig mogelijk, maar bij 
voorkeur op de dag van de wedstrijd zelf, contact opnemen met betrokkene(n). 
Indien na contact met de betrokkene, daadwerkelijk sprake is van een 
verwijtbare No Show (zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding en/of 
voorzitter van de desbetreffende commissie), wordt een direct ingaande 
schorsing opgelegd voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige wedstrijd. 
De schorsing zal schriftelijk en met redenen omkleed door de voorzitter van de 
betreffende wedstrijdcommissie worden bevestigd. 
 
Indien sprake is van een tweede No Show zal de schorsing gelden voor deelname 
aan de eerstkomende twee gelijksoortige wedstrijden. 

 
Bij verdere herhaling van No Show zal de voorzitter van de betreffende 
wedstrijdcommissie het bestuur verzoeken om een passende maatregel te 
treffen. Van de opgelegde schorsingen zal een registratie worden bijgehouden die 
voor alle wedstrijdcommissies toegankelijk is. 
 
Een deelnemer die volgens dit artikel meerdere keren geschorst is (die dus twee 

of meerdere keren een No Show op zijn naam heeft staan), kan in het jaar van 
schorsing niet in aanmerking komen voor de titel 'Golfer' of 'Golfster' van het 
jaar. Dit aangezien het meerdere keren niet verschijnen zonder geldige reden 
aangemerkt kan worden als onsportief gedrag. 
 
Een beslissing van schorsing is onherroepelijk en niet vatbaar voor bezwaar. 

  

5. Meldingstijden 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór hun starttijd te melden bij de 



wedstrijdleiding (bij een gunshot wedstrijd uiterlijk 30 minuten vóór de aanvang van 
de wedstrijd), het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, hun scorekaart in 
ontvangst te nemen en te controleren op juiste vermelding van de exact handicap. 
Indien de wedstrijdbaan (bijv. als gevolg van weersomstandigheden) tijdelijk 
gesloten is vóór aanvang van de betreffende wedstrijd, dienen de deelnemers zich 

toch 15 resp. 30 minuten voor de vastgestelde starttijd te melden bij de 
wedstrijdleiding. 

  
Starttijd 
Een deelnemer moet 5 minuten voor diens door de wedstrijdleiding bepaalde starttijd 
op de voor hem/haar geldende eerste tee aanwezig te zijn. 
Voor de regels en strafmaatregelen omtrent starttijd en te laat starten, verwijzen we 

naar regel 6-3a van de golfregels: De speler moet starten op de door de Commissie 
vastgestelde tijd. 
Straf voor overtreden van regel 6-3a: Indien de speler binnen 5 minuten na zijn 
starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat 
starten verlies van de eerste hole bij matchplay of twee slagen op de eerste hole bij 
strokeplay. Anders is de straf voor overtreding van deze regel diskwalificatie. 
Een te late melding bij de wedstrijdleiding of het te laat verschijnen voor de starttijd 

kan worden aangemerkt als No Show (zie art. 4), onverminderd de verplichting om 
het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen. 

  
6. Inschrijfgeld 

Voor deelname aan de wedstrijden kan inschrijfgeld verschuldigd zijn. De hoogte van 
dit inschrijfgeld staat vermeld op de inschrijflijst. 

  

7. Oefenen vóór of tijdens wedstrijden 
Op de dag van een matchplaywedstrijd is het toegestaan om te oefenen op de 
wedstrijdbaan. 
Op de dag van een strokeplaywedstrijd of een daarop volgende beslissingswedstrijd 
is het niet toegestaan om voor een ronde of voor een beslissingswedstrijd, te 
oefenen op de wedstrijdbaan noch het oppervlak van de green(s) van de 
wedstrijdbaan te testen. 
Wanneer twee of meer ronden van een strokeplay wedstrijd op opeenvolgende 
dagen worden gespeeld, is oefenen tussen die ronden op de wedstrijdbaan verboden. 
Put- of chipoefeningen op of bij de eerste afslagplaats voor het starten in een ronde 
of in een beslissingswedstrijd zijn toegestaan. 

  
8. Invullen scorekaart *) 

Bij iedere wedstrijd treedt een in dezelfde partij spelende medecompetitor op als 
marker, tenzij de wedstrijdleiding anders heeft bepaald. 

Deelnemer en marker dienen hun scorekaarten voor aanvang van de wedstrijd uit te 
wisselen. Elke deelnemer dient direct na afloop van de wedstrijd diens scorekaart in 
te voeren in de E-Golf4U terminal, tenzij door de wedstrijdleiding anders is 
aangegeven.  
Tenminste dienen op de scorekaart te worden ingevuld de naam, lidcode en exact 
handicap van deelnemer én marker alsmede de playing handicap van de deelnemer, 
de tee waar vanaf is gespeeld en bruto/stableford score van de deelnemer, en in 

strokeplaywedstrijden tevens de netto slagen van de deelnemer. 
De ingevulde en door de deelnemer én marker ondertekende scorekaart dient zo 
spoedig mogelijk na het uitspelen van de laatste hole tezamen met de uitdraai uit de 
telegolfcomputer bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. 

  
9. Langzaam spel 

De wedstrijdleiding dan wel de dienstdoende marshal heeft het recht, bij een 

deelnemer/partij, die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd, regelend op te 
treden. Bij herhaling kan de wedstrijdleiding (na advies van de dienstdoende 



marshal) de betreffende deelnemer/partij een straf opleggen van twee strafslagen op 
de hole die op moment van herhaalde vaststelling gespeeld wordt (strokeplay) dan 
wel verlies van de betreffende hole (matchplay). 
Onder oponthoud wordt eveneens verstaan een verwijtbare achterstand ten opzichte 
van het doorloopschema ongeacht of de achterop komende partij hinder ondervindt 

van het langzame spel. Het doorlaten van de achterop komende partij(en) is geen 
reden voor de wedstrijdleiding om geen strafslagen op te leggen.  
 
Wanneer men bij een stablefordwedstrijd op een bepaalde hole geen punten meer 
kan behalen, dient men de bal op te nemen om de doorstroming in de baan te 
bevorderen. Indien de wedstrijdleiding bij herhaling vaststelt dat de deelnemer zich 
niet aan deze bepaling houdt, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer 

diskwalificeren. 
  

10. Ballen 
Het spelen van wedstrijden met driving-range-ballen is niet toegestaan. Overtreding 
leidt tot diskwalificatie van de betreffende deelnemer in de wedstrijd waarin de 
overtreding is geconstateerd.  
Bij herhaalde overtreding is het onder art. 4 bepaalde terzake van No Show van 

toepassing. 
  

11. Handicarts en caddies 
Bij wedstrijden mag men alleen Handicarts of daaraan gelijkgestelde voertuigen 
gebruiken indien de gebruiker op de datum van de wedstrijd in het bezit is van een 
geldige, door de stichting Handicart uitgegeven tijdelijke of permanente 
gebruikerskaart. Het gebruik van een Handicart is bij alle wedstrijden toegestaan 

uitgezonderd de Die Hard Challenge, dit gezien de aard van de wedstrijd. 
De wedstrijdleiding heeft het recht de betreffende deelnemer diens gebruikerskaart 
te laten tonen en zich desgewenst te laten identificeren. 
 
Tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt, mogen deelnemers gebruik maken van 
een caddie. Echter, hij mag maar één caddie tegelijkertijd hebben. Het is toegestaan 
om gedurende een (meerronde-) wedstrijd te wisselen van caddie. 

  
12. Mobiele communicatiemiddelen/technische hulpmiddelen 

Het is verboden tijdens wedstrijden in de baan mobiele communicatiemiddelen te 
gebruiken (zoals mobiele telefoons, semafoons, buzzers). Dit verbod geldt niet voor 
oproepbare, dienstdoende deelnemers. 
Het niet nakomen van deze bepaling (behoudens noodgevallen) kan leiden tot 
diskwalificatie van de betreffende deelnemer. 
Herhaalde overtreding van deze bepaling kan leiden tot schorsing van de betrokken 

deelnemer, conform art. 4 van dit reglement . 
Een oproepbare, dienstdoende deelnemer dient zich voor aanvang van de wedstrijd, 
als zodanig kenbaar te maken aan de betreffende wedstrijdleiding en aan zijn marker 
en flightgenoten. 

  
13. Het onderbreken van een wedstrijd 

Als de wedstrijdleiding dit onder meer als gevolg van weersomstandigheden 

wenselijk of noodzakelijk acht wordt de wedstrijd onderbroken. Dit zal worden 
kenbaar gemaakt door een sirene. 

 
- Spel onmiddellijk onderbreken – aanhoudende toon van de sirene 
- Spel onderbreken – bij herhaling drie opvolgende tonen van de sirene 
- Spel hervatten – bij herhaling twee korte tonen van de sirene 

 

Het door de deelnemer(s) zonder reden afbreken van een wedstrijd leidt tot een No 
Return en tevens tot diskwalificatie van de betreffende deelnemer(s). 



Toelichting: 
- Van een No-Return is sprake als de speler zonder geldige reden de wedstrijd niet 

uitspeelt of zijn scorekaart niet inlevert bij de Commissie. 
- Een No-Return gemaakt in een Qualifying wedstrijd is een Qualifying score, zie 

definitie van Qualifying Score in het EGA Handicap Systeem 2015. Inlevering van 

een No-Return leidt derhalve tot een handicapverhoging met 0,1 punt voor 
Handicap Categorie 1 t/m 4, en met 0,2 punt voor Handicap Categorie 5. 

- Wanneer een speler tijdens de wedstrijd de baan verlaat zonder een duidelijke 
(medische) reden, wordt dit gezien als onsportief gedrag en een No Return 
genoteerd. Tevens wordt de speler gediskwalificeerd voor de wedstrijd en 
uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd in dezelfde categorie conform art. 4 
van dit reglement en de toelichting hierop. 

- Een deelnemer die volgens dit artikel geschorst is, kan in het jaar van schorsing 
niet in aanmerking komen voor de titel 'Golfer' of 'Golfster' van het jaar. 

- Het (tijdelijk)verlaten van de baan is op zichzelf geen onderbreking van een 
wedstrijd. 

- Spelers die tijdens de wedstrijd hun ronde al beëindigd hebben op het moment 
dat een wedstrijd definitief door de wedstrijdleiding wordt beëindigd, hebben een 
Qualifying score. De score telt en moet dus verwerkt worden in de E-Golf4U 

terminal. 
 

  
14. Zip-In (weven) 

Partijen die van de negende green van een lus komen, voegen zich bij toerbeurt 
tussen de wachtende partijen op de eerste tee van de door de wedstrijdleiding als 
tweede te spelen aangemerkte lus. 

  
15. Gedrag in de baan 

Aanwijzingen van de dienstdoende marshal(s) dienen opgevolgd te worden. De 
marshals zullen onsportief, onbehoorlijk of gevaarlijk gedrag alsmede langzaam spel 
melden aan de wedstrijdleiding. Eventuele sancties (overeenkomstig de regels) 
worden uitsluitend door de wedstrijdleiding opgelegd. 
 
Bij extreem onsportief, onbehoorlijk of gevaarlijk gedrag, het zich niet houden aan 
de normale fatsoensregels of de leefregels van de club legt de voorzitter van de 
betreffende wedstrijdcommissie de feiten over de deelnemer voor aan het bestuur. 
Het bestuur zal zich, na het horen van de betrokken deelnemer, beraden over een 
gepaste maatregel. De uitspraak van het bestuur is bindend. 
Een deelnemer die volgens dit artikel geschorst is, kan in het jaar van schorsing niet 
in aanmerking komen voor de titel 'Golfer' of 'Golfster' van het jaar. 

  

16. Longest drive en Neary 
De wedstrijdleiding kan bepalen dat in een wedstrijd extra prijzen beschikbaar 
worden gesteld voor de Neary en/of Longest Drive. 
Een Neary wordt gedefinieerd als de bij de eerste afslag op de betreffende hole 
gespeelde bal die het dichtst bij de hole (te meten vanaf het midden van de cup) 
stilligt. Een Hole-in-one wordt daarbij aangemerkt als Neary. 
Een Longest Drive wordt gedefinieerd als de bij de eerste afslag op de betreffende 

hole gespeelde bal die het verste van de afslagplaats op de fairway van de 
betreffende hole stilligt. 
In qualifying wedstrijden mag voor de Neary en/of de Longest Drive uitsluitend met 
de wedstrijdbal (bal in spel) gespeeld worden. Een extra bal is alsdan niet 
toegestaan. Overtreding hiervan leidt tot diskwalificatie van de betreffende 
deelnemer. 

  

17. Gelijk resultaat *) 
Bij gelijk resultaat wordt de winnaar als volgt bepaald: 



 
17.1 bij Strokeplay en Matchplay Clubkampioenschappen 

Bij een gelijk aantal slagen (strokeplay) of een A/S stand na 18 holes 
(matchplay) wordt er een sudden-death play-off gespeeld. De 
beslissingswedstrijd wordt gespeeld op nader te bepalen holes. De play-off wordt 

direct na de vastgestelde ronde gespeeld. 

17.2 bij Stableford wedstrijden met handicapverrekening  
De deelnemer met de beste stablefordscore op de laatste 9 gespeelde holes wint. 
Indien dit gelijk is, wint de deelnemer met de beste score op de laatst gespeelde 
6, 3 respectievelijk de laatste hole.  

17.3 Bij Strokeplay wedstrijden, zonder handicapverrekening 
De deelnemer met de beste score op de laatste 9 gespeelde holes wint. 
Indien dit gelijk is, wint de deelnemer met de beste score op de laatst 
gespeelde 6, 3 respectievelijk de laatste hole. 

17.4 Bij Strokeplay wedstrijden, met handicapverrekening 

De deelnemer met de beste score op de laatste 9 gespeelde holes wint. 
Indien dit gelijk is, wint de deelnemer met de beste score op de laatst 
gespeelde 6, 3 respectievelijk de laatste hole.  

Hierbij wordt verrekening van de handicap toegepast door achtereenvolgens:  
- totaal slagen van de laatste 9 holes minus 1/2 van de playing handicap;  
- totaal slagen van de laatste 6 holes minus 1/3 van de playing handicap;  

- totaal slagen van de laatste 3 holes minus 1/6 van de playing handicap;  
- totaal slagen van de laatste hole minus 1/18 van de playing handicap;  
- af te trekken breukdelen tellen mee en worden niet afgerond.  

Indien bij Stableford wedstrijden met handicapverrekening en Strokeplay 
wedstrijden met en zonder handicapverrekening na het toepassen van 
bovengenoemde methoden geen winnaar kan worden bepaald, beslist het lot.  

Toelichting: 
Bij het bepalen van de uitslag van een wedstrijd waarbij op twee verschillende 
holes gestart wordt, wordt gekeken naar de daadwerkelijke tweede 9 holes, 
ongeacht de volgorde van de vastgestelde ronde.  

 
18. Vaststelling van de uitslag en prijsuitreiking 

De vaststelling van de uitslag en de prijsuitreiking vinden in de regel plaats binnen 
een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer c.q. laatste flight. 
Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op 
zijn/haar prijs, tenzij hij/zij zich bij de wedstrijdleiding en met goede redenen 
(uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdleiding) heeft afgemeld.  
Indien de prijswinnaar zich niet op correcte wijze heeft afgemeld zal de betreffende 

prijs worden uitgekeerd aan de eerstvolgende op de uitslaglijst. 
De einduitslag wordt hierdoor niet aangepast. 

  
19. Geschillen 

De wedstrijdleiding beslist in geschillen inzake een door haar geleide wedstrijd. Deze 
beslissingen zijn onherroepelijk en zijn niet voor bezwaar of beroep vatbaar. 

 

 
 



Toelichting op enkele artikelen uit het Algemeen Wedstrijdreglement 
 
Artikel 4 
Onder 'gelijksoortige' wedstrijd wordt verstaan een wedstrijd die gelijksoortig is aan de 
wedstrijd waarvoor de deelnemer geschorst wordt. 
Zo kunnen de volgende situaties zich voordoen: 
- bij een No Show in een maandbeker zal de schorsing gelden voor de eerstkomende 
maandbeker; 
- bij een No Show in een wedstrijd van de heeren, dames, senioren of jeugdcommissie 
zal de schorsing gelden voor de eerstkomende door de betreffende commissie 
georganiseerde wedstrijd. 
In sommige gevallen zullen geen gelijksoortige wedstrijden bestaan, omdat deze 

bijvoorbeeld slechts éénmaal per jaar worden gespeeld, zoals de Jolanda Bokaal. In die 
gevallen beslist de voorzitter van de betreffende wedstrijdcommissie voor welke 
wedstrijd de schorsing zal gelden. 
Een No Show kan, tenzij in uitzonderlijke gevallen of door een bestuurlijke maatregel, 
nooit leiden tot een schorsing van enige wedstrijd in de door de vereniging 
georganiseerde "Golfweek". 
In de schriftelijke bevestiging van de schorsing zal altijd aangegeven worden voor welke 
wedstrijd(en) de schorsing geldt. 
Artikel 8 
De wedstrijdleiding zal alleen volledig en juist ingevulde scorekaarten in ontvangst 
nemen. Mocht onverhoopt een onjuist, onvolledig ingevulde scorekaart van een 
qualifying wedstrijd toch geaccepteerd zijn door de wedstrijdleiding, dan zal de HBR 
commissie deze kaart toch als 'No Return' beschouwen. Gevolg hiervan is dat, ongeacht 
de feitelijke score, de handicap van de deelnemer wordt verhoogd met het aantal tienden 

dat voor de categorie van de betrokkene van toepassing is in het geval dat beneden de 
buffer wordt gescoord. 
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