FLANDERS NIPPON GOLF & BUSINESS CLUB HASSELT
BAAN- en WEDSTRIJDREGLEMENT

1.

Golfregels
Alle wedstrijden worden betwist volgens de golfregels van de R&A, aangevuld met de bepalingen van
de zogenaamde hardcard van de KBGF en de eventuele local rules van Flanders Nippon. Iedere speler
op de golfbaan wordt geacht deze regels te kennen en er zich naar te gedragen.
Clubregels zijn onder toezicht van de captain en zijn van toepassing voor alle wedstrijden in de club.
Op die wijze wordt een uniformiteit behouden en worden verwarringen vermeden.

2.

Kledij (onder toezicht van de captain)

2.1.

Op het terrein:
De kledij moet voldoen aan een redelijke vorm voor een sportief gebeuren.
Heren
˗ lange broek (geen jogging, geen blue jeans, geen uitgerafelde jeans) .
˗ bermuda (geen tennisshort, trainings- of strandbroek, geen driekwart vrijetijdsbroek).
˗ polo met korte/lange mouw en kraagje, mock-tee (polo met aansluitende opstaande boord). Geen
T-shirts.
˗ sokken verplicht.
˗ pet of visor met de klep naar voor.
˗ golfschoenen met soft spikes, of spikeless golfschoenen.
Dames
˗ lange broek (geen jogging, niet gescheurd, uitgerafeld of kunstmatig bewerkt, geen bluejeans).
˗ bermuda of broekrok (geen tennisshort of rennersbroekje).
˗ polo met of zonder mouwen met kraagje (geen topje met schouderbandjes).
˗ sokken verplicht.
˗ pet of visor met de klep naar voor.
˗ golfschoenen met soft spikes, of spikeless golfschoenen.
Metalspikes zijn niet toegelaten op de baan.

2.2.

Tijdens de prijsuitreiking
Dresscode zoals aangegeven op de scorekaart.
Tenzij anders aangeven is dit:
heren : omgekleed, lange broek, hemd, geen sportschoenen.
dames: omgekleed.
jeugd tot 18 jaar: omgekleed, casual.
Maanden juli/augustus : iedereen omgekleed en casual.
Eventuele prijswinnaars die niet aan de gevraagde kledijvoorschriften voldoen, zullen geen prijs in
ontvangst kunnen nemen. Deze prijs wordt doorgegeven aan de volgende in de rangschikking, dan
wel uitgereikt via lottrekking.

2.3.

Clubuniform
Het clubuniform wordt (verplicht) gedragen bij deelname aan interclub- en officiële wedstrijden en
ontmoetingen, m.a.w. bij elke vertegenwoordiging van de club.
Het uniform is te koop in de golfshop en bestaat uit:
˗ witte polo met logo van de club.
˗ donkerblauwe pull met logo van de club.
˗ donkerblauw hesje met logo van de club.
˗ heren: donkerblauwe lange broek.
˗ dames: donker blauwe of witte broek of bermuda.

3.

Marshal
Een marshal wordt door Flanders Nippon Golf & Business Club Hasselt aangesteld om toe te zien op
het naleven van de vlotte en aangename doorloop van de flights. Hij ziet ook toe op de naleving van
alle reglementen, met inbegrip van het wedstrijdreglement, baanreglement, local rules en etiquette.
Hij is gemachtigd om volgens de regels sancties op te leggen en/of overtredingen te melden aan de
sportcommissie en in voorkomend geval aan de wedstrijdcommissie.

4.

Deelname aan wedstrijden

4.1.

Algemeen
Clubwedstrijden zijn strikt voorbehouden voor clubleden en desgevallend voor de genodigden van de
sponsor, die in principe in een afzonderlijke categorie zullen spelen.
‘Open’ wedstrijden zijn toegankelijk voor leden van een erkende federatie, die voldoen aan de
voorwaarden voor het bespelen van de banen. Met uitzondering van wedstrijden tijdens
wintercondities, worden de geldende greenfeetarieven aangerekend.
Behoudens afwijkende beslissing komt deze greenfee toe aan de club. De wedstrijdfee van
wedstrijden van een onderafdeling komt toe aan de club, en dit behoudens afwijkende beslissing van
de beheerraad.
Het bedrag van de wedstrijdfee wordt bepaald door de beheerraa. Actueel bedraagt hij 5 €.
Spelers die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen opzichtens de club, kunnen
vanzelfsprekend niet deelnemen aan de wedstrijden en dit tot op het ogenblik dat het openstaand
saldo vereffend wordt.
Leden met een C-lidmaatschap en federatiekaart kunnen enkel mits betaling van een greenfee
deelnemen aan wedstrijden tenzij zij door een sponsor werden uitgenodigd en de greenfee betaald
werd.
Greenfeekaarten zijn niet geldig bij clubwedstrijden, tenzij ze werden uitgereikt door de
wedstrijdsponsor.
Al de afdelingen moeten de door de captain bepaalde categorieën respecteren. Er zijn 3 categorieën.
Men kan echter wel dames en heren samen opnemen in een categorie.
Tijdens de periode 16 oktober tot 14 april worden de wedstrijden, als ‘non-qualifying’ betwist.
Elke verantwoordelijke van een afdeling kan een wedstrijd van zijn afdeling non qualifying, general
play of counting verklaren na de wedstrijd, doch enkel mits een grondige reden (bijvoorbeeld
uitzonderlijke weersomstandigheden, werken aan de greens, …).

Vanaf 16 oktober tot 14 april mag de bal geplaatst worden op : het kort gemaaide gedeelte (fairway
hoogte en lager) . Dit volgens de regels, zijnde binnen de lengte van een wedstrijdkaart, en niet korter
bij de hole.
Elke verantwoordelijke van een afdeling kan in een wedstrijd van zijn afdeling, bij uitzonderlijke
weersomstandigheden, beslissen tot het laten ‘plaatsen van de bal op de fairway’ bij uitzonderlijke
weersomstandigheden.
Indien het plaatsen van de bal toegelaten is, blijft de wedstrijd in principe qualifying. De captain kan
hierover afwijkend beslissen.
4.2.

Inschrijvingen
Inschrijvingen voor zaterdagwedstrijden worden afgesloten op woensdag om 12.00 uur, tenzij anders
vermeld.
Inschrijvingen voor zondagwedstrijden worden afgesloten op donderdag om 12.00 uur, tenzij anders
vermeld.
Inschrijvingen voor wedstrijden gespreid over het weekend (2dagen): hiervoor geldt de regeling voor
de zaterdagwedstrijden.
De wedstrijdcommissie kan evenwel de lijsten vroeger afsluiten (indien het maximum aantal
deelnemers bereikt werd).
Laattijdige inschrijvingen worden automatisch verwezen naar de reservelijst. Indien inschrijvingen
geannuleerd worden of indien spelers niet opdagen, kunnen reservespelers invallen. Ze spelen mee in
competitie. Bij wedstrijden in het weekend of op feestdagen kan de reservespeler naar de golfshop
telefoneren voor informatie over speelmogelijkheid (startlijsten in golfshop). Op weekdagen gebeurt
dat via het secretariaat.
De startlijst kan enkel gewijzigd worden door de wedstrijdcommissie. Spelers die door
omstandigheden niet op het voorziene startuur kunnen aantreden, dienen
de wedstrijdcommissie of de shop (indien de kaarten daar uitgedeeld worden), te contacteren en
kunnen indien mogelijk een ander startuur bekomen. Behoudens andersluidende beslissing van de
wedstrijdcommissie op basis van de aangevoerde reden speelt de betrokken speler in dergelijk geval
buiten competitie, maar wel qualifying.
Indien een speler door de wedstrijdcommissie voorgesteld wordt om een partij te vervolledigen, zal
hij automatisch in competitie spelen.

4.3.

Opstelling flights
Deelnemers aan wedstrijden moeten met de aan hen toegewezen partijgenoten spelen. Van elke
deelnemer aan een wedstrijd wordt immers verwacht dat hij met iedereen, zonder enige
uitzondering, in een partij zal spelen. Inbreuken op deze regel kunnen gesanctionneerd worden met
disqualificatie.
Een speler uit categorie 1 wordt voor zover mogelijk niet ingedeeld in een partij met een speler uit
categorie 3. Singlespelers worden indien mogelijk samen in een partij ingedeeld. Er wordt alleszins
naar gestreefd hen in te delen met spelers met max hcp 18.
Rabbits spelen in een wedstrijd altijd slechts 9 holes (single stableford). Na 9 holes moet de kaart
worden ingegeven in het systeem, en afgegeven op het secretariaat, waarna zij op de 18 holesbaan
verder mogen spelen. Ze dienen uiteraard tijdig op de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
Een uitzondering wordt gemaakt bij de formule scramble: bij deze formule mag een rabbit

18 holes spelen. De medespeler moet een handicap hebben van maximaal 36.
In een formule scramble krijgt een team maximaal het aantal strokes van de medespeler met de
laagste handicap.
4.4.

Afgelasten en/of uitstel aanvang wedstrijd
Bij abnormale weersomstandigheden kan een wedstrijd worden afgelast. Het is daartoe aangewezen
de website van de club te raadplegen, of de shop/secretariaat te contacteren.
In geval van een tijdelijke sluiting van het terrein wegens slechte of uitzonderlijke
weersomstandigheden (mist, bevroren grond, onweer, enz...) zal het eerste vertrek uitgesteld worden
volgens de beslissing van de greenkeeper in overleg met de captain.

4.5.

Afslagtijden en aanwezigheid
Annuleringen na het afsluiten van de startlijst kunnen tot vrijdag 17.00 uur telefonisch gemeld
worden aan het secretariaat.
Afmeldingen op zaterdag en zondag dienen telefonisch gemeld aan de golfshop.
Deelnemers dienen tijdig voor de start op de eerste tee aanwezig te zijn (in overeenstemming met de
golfregels). Ze moeten starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd.
Iedere deelnemer wordt geacht zijn afslagtijd te kennen via (in aangewezen volgorde):
- de email of sms (indien daarop geabonneerd) die de deelnemer ontving via iGolf.
- internet: iGolf-app, website iGolf.
- enkel indien beide voorgaande communicatiemethodes onmogelijk blijken: via het secretariaat van
de club.
Indien een speler na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt, maar niet meer dan 5 minuten, is de
straf voor te laat starten:
- bij matchplay: verlies van de eerste hole.
- bij strokeplay: twee slagen op de eerste hole.
- bij stablefordwedstrijden: aftrek van 2 punten van het totaal aantal behaalde punten in de ronde .
Indien een speler meer dan 5 minuten te laat komt op zijn startplaats is de straf : diskwalificatie.
Onaangekondigd afwezig blijven op een wedstrijd kan een tuchtmaatregel tot gevolg hebben.
Bij een afzegging in een 4BBB wedstrijd moet de partner toch komen opdagen om minstens te
fungeren als marker voor de andere partij, bij weigering: tuchtmaatregel.

4.6.

Onderbreking van een wedstrijd door de wedstrijdcommissie, zonder een gevaarlijke situatie
Drie korte opeenvolgende tonen: het is toegestaan de hole uit te spelen waarna er wordt gestopt met
spelen. Er dient gewacht te worden op verdere instructie.

4.7.

Onderbreking van een wedstrijd ten gevolge van een gevaarlijke situatie (ook buiten elke
wedstrijdvorm)
Het signaal om de wedstrijd te onderbreken in mogelijke gevaarlijke situaties betreft:
- één lange toon van een sirene: wedstrijd onmiddellijk onderbreken, gaan schuilen. Trolleys laten
staan.
- één korte toon van een sirene (na onderbreking): de wedstrijd hervatten.
- twee opeenvolgende tonen: verzamelen in het clubhuis en wachten op instructies.

Voor uw eigen veiligheid, verwijder u zo snel mogelijk van:
- open vlaktes, plaatsen op hoogtes en alleenstaande bomen
- water, meren, vijvers, rivieren
- metaal: afsluitingen, ijzerdraad, elektrische kabels, sproei-installaties
- golftrolleys, golfclubs (ook die van uzelf), paraplu.
- zoek een schuilplaats en blijf onbeweeglijk:
a) in een laag gebied of een zandgebied (met inbegrip van de bunkers, als ze niet vol water
staan).
b) in dichtbeboste plaatsen of in de schuilplaatsen op de baan (zonder trolley, paraplu enz….)
zeker niet onder hoge bomen.
c) heeft u nergens bescherming in de onmiddellijke nabijheid, maak u dan zo klein mogelijk en
blijf onbeweeglijk zitten in hurkstand.
4.8.

Traag spel
De op scorekaarten of op bepaalde holeborden aangegeven doorlooptijden (timepar) dienen
gerespecteerd te worden.
Als een hole over een voldoende afstand vrij is, dient men eerst af te slaan en pas nadien de score
van de vorige hole te noteren.
Wanneer vóór een partij op één of meerdere holes geen spelers meer aanwezig zijn, dient men een
snellere achteropkomende partij door te laten.
Wanneer een bal moet gezocht worden en de achteropkomende partij staat te wachten, moet deze
partij eerst worden doorgelaten. Ondertussen heeft men de tijd om de verloren bal te zoeken (3
min.).
Een speler die traag spel veroorzaakt, moet aangemaand worden door de medespelers.
De aangemaande speler heeft geen enkele reden dit kwalijk te nemen. Hij mag (bij een minder
geslaagde golfdag) de partij niet ophouden en dient zijn verantwoordelijkheid te nemen.
De marshal zal het regelmatig verloop van een wedstrijd opvolgen en zal, indien mogelijk,
ondersteuning geven om een achterop geraakte flight sneller te laten spelen. Echter, indien men blijft
volharden in traag spel zal worden gehandeld in toepassing van de regels (langzaam spel).

4.9.

Klachten en sancties
Spelers die tijdens de wedstrijd inbreuken begaan op de etiquetteregels zullen bij een eerste keer een
verwittiging krijgen van de wedstrijd commissie/marshall. Bij een herhaling kan dit leiden tot
diskwalificatie.
Een speler die weigert de etiquetteregels en/of de golfregels te respecteren, zal voorlopig geschorst
worden van het recht tot deelname aan wedstrijden. Hij zal uitgenodigd worden door de
geschillencommissie, die vervolgens beslist over een eventuele sanctie.
Klachten naar aanleiding van feiten tijdens het verloop van een wedstrijd moeten onmiddellijk na het
binnenkomen gemeld worden bij de wedstrijdcommissie. Deze commissie behandelt de klacht.
Wanneer de wedstrijdkaarten zijn ondertekend door de marker en de speler, en de score is
ingebracht in het systeem door de spelers, is de scorekaart officieel ingediend en zijn er geen
wijzigingen meer mogelijk. Voor uitzonderingen zie regel 20.2 e(2).
Het is de spelers niet toegelaten kaarten van andere spelers voor controle op te vragen. Een speler

kan zijn eigen kaart evenmin terugvragen voor controle na afgifte aan het secretariaat.

4.10. Mobiele telefoon - meetapparatuur
Het in gebruik stellen en gebruik van een mobiele telefoon op het golfterrein wordt afgeraden.
Teneinde de andere spelers niet te storen hoort een mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn en mag hij
alleszins geen geluiden produceren.
Niettemin is het discreet gebruik van een mobiele telefoon toegelaten in volgende gevallen:
- absolute noodzaak of daadwerkelijk gevaar,
- om de rules official of wedstrijdcommissie te contacteren bij discussie.
Sancties bij het gebruiken van mobiele telefoons zoals toegelaten door de regels, maar storend voor
de andere spelers :
- eerste inbreuk: speler moet mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen na een opmerking door een
andere speler
- daaropvolgende ernstige inbreuk op etiquette: wedstrijdcommissie kan diskwalificeren.
Er mag nooit gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon om advies te vragen of te
geven. Bij overtreding is de bestraffing diskwalificatie.
De speler mag gebruik maken van toestellen om afstanden te meten, voor zover deze geen verboden
gegevens weergeven. Ze mogen alleen afstanden meten, geen slope, hoogteverschil, line of play, enz.
4.11. Voertuigen
Het rijden/meerijden met een van buggy is niet toegelaten tijdens een officiële wedstrijd behoudens
voor personen met een gegronde reden (doktersattest) en na uitdrukkelijke toelating van de captain
of de wedstrijdcommissie.
Wanneer een speler in een partij een buggy mag gebruiken is het de andere spelers niet toegelaten
mee te rijden met deze buggy. Een golftas op de buggy plaatsen kan wel. Zitten in een stilstaande
buggy is eveneens toegelaten.
Straf bij overtreding: 2 strafslagen op de hole waar de inbreuk plaats vond. Indien dit tussen twee
holes is, wordt de straf op de volgende hole toegepast.
4.12. Wedstrijdresultaten
Spelers die om een of andere reden beslissen te stoppen tijdens een qualifying wedstrijd,
zijn verplicht hun scorekaart, ondertekend door de marker, op het secretariaat of in de brievenbus te
deponeren of te laten deponeren en dit voor het einde van de wedstrijd.
Het niet of niet-tijdig inleveren van een wedstrijdkaart wordt gelijkgesteld met het niet behalen van
de buffer, waardoor de handicap automatisch wordt aangepast.
De rangschikking bij ex aequo-resultaten in single wedstrijden wordt bepaald op basis van de laagste
exact handicap, met uitzondering van de bruto prijs, waarbij het principe geldt van het resultaat op
de laatste 9-6-3 holes. Voor vierbalformules geldt de regel 9-6-3 op de laatst 9 holes.
In handicapwedstrijden primeert netto steeds op bruto.
In geval van een ex aequo bij zogenaamde scratchwedstrijden (o.a. clubkampioenschap) beslist een
play-off volgens ‘sudden death’ principe . Er wordt achtereenvolgens en herhaald gespeeld op holes 1
en 9 tot er een winnaar is.

Bij strokeplay wedstrijden geldt het principe van de maximumscore. Deze score wordt berekend
volgens het principe van twee maal de par plus één. Dit betekent ; voor een par 3 maximaal 7, een
par 4 maximaal 9 en een par 5 maximaal 11. Dit om tijd te besparen. Na het behalen van de
maximum score dient men zijn bal op te nemen en de maximum score op de kaart te noteren.
Op de prijsuitreiking van een stableford wedstrijd, kan de wedstrijdcommissie beslissen om spelers
die geen 30 punten behaalden, geen prijs toe te kennen. Deze prijs wordt dan uitgeloot onder de
aanwezige deelnemers aan de wedstrijd.
4.13. Nearest en longest.
Een neary kan enkel geplaatst worden indien de bal zich op de green bevindt. Een
”hole in one” wordt gehonoreerd als neary.
Een longest kan enkel geplaatst worden wanneer de bal zich op de fairway bevindt (niet in de rough)
van de hole die men speelt.
Spelers die hun naam noteren voor een nearest of longest dienen op de prijsuitreiking aanwezig te
zijn. Bij niet opdagen geldt 3 maanden schorsing (voor plaatsen nearest of longest).
5.

Geschillencommissie
Inbreuken op sportief vlak (tegen de golfregels, etiquette, fairplay, reglement van orde, enz...) worden
behandeld door de wedstrijdcommissie en/of de captain.
Indien een speler, betrokken bij een inbreuk op sportief vlak, niet akkoord kan gaan met de genomen
beslissing, kan hij hiertegen in beroep gaan bij de sportcommissie, nadat schriftelijk zijn bezwaar
kenbaar heeft gemaakt.
Alle andere inbreuken worden behandeld door de geschillencommissie, samengesteld uit de captain,
een lid van de raad van bestuur en de verantwoordelijke van de onderafdeling waartoe de betrokkene
behoort.

6.

Handicap
Flanders Nippon beheert voor de leden die haar als homeclub kozen de handicap volgens het EGA
HANDICAP SYSTEM, waarvan de regels zullen worden toegepast.
De bevoegdheid hiervoor ligt bij de Handicapcommissie.

