CLUBREGLEMENT WELLINGTON GOLF
1. Algemeen
Elk lid verbindt zich ertoe om zich waardig, eerlijk, goed en sportief te gedragen, met respect voor de
regels, de etiquette en de golfcultuur in het algemeen. Spelers dienen de etiquetteregels te volgen
uit respect voor de andere spelers, voor het terrein alsook voor de veiligheid.
2. Reservatie starttijden
Wie 9 holes speelt, meldt dit ALTIJD vóór aanvang op het secretariaat (ook baanpermissie en all-in).
Wil je 18 holes spelen, dan dient een 2de starttijd te worden aangevraagd, die ook stipt
gerespecteerd wordt. Een volgende starttijd kan ten vroegste 2 uur na de voorgaande starttijd
worden geboekt. Reserveren kan via i-golf of via het secretariaat. Het niet komen opdagen kan leiden
tot sportieve sancties.
3. Greenfee
Alle greenfee’s worden betaald vóór aanvang van de ronde.
4. Golfvaardigheidsbewijs (GVB)
Alleen spelers met een golfvaardigheidsbewijs en geldige federatiekaart worden op het terrein
toegelaten. Spelers die hun theoretisch en technisch examen met succes hebben afgelegd in WGO,
krijgen baanpermissie op het terrein van WGO.
5. Golfetiquette
5.1. Gepaste golfkledij
Op het terrein worden altijd golfschoenen gedragen (metal spikes zijn niet toegelaten).
5.1.1. Algemeen
Wat betreft golfschoenen zijn enkel softspikes toegelaten. Geen steel of metal spikes.
Er is tegenwoordig een heel gamma aan moderne, jonge en nette golfkledij in de
handel te verkrijgen. Jeans is toegelaten op voorwaarde dat deze in onberispelijke
staat is d.w.z. niet gescheurd, uitgerafeld, ingekort of door slijtage verbleekt.
Interclubwedstrijden dienen steeds gespeeld te worden in het clubuniform. Bij
wedstrijden buiten Wellington Golf respecteer de regels van de bezochte club –
informeer je vooraf.
5.1.2. Dames
Polo met of zonder mouwen.
Lange broek, bermuda, golfshorts, skorts of broekrok (2/3 van bovenbeen bedekt).
Geen T-shirt of topjes, geen leggings, geen training.
5.1.3. Heren
Hemd of polo met kraag en korte of lange mouwen. Kraag verplicht !
Lange broek of bermuda (2/3 van bovenbeen bedekt).
Geen T-shirt. Geen training. Geen gym, zwem- of strandshorts of cut-offs.
5.1.4. Juniors
Specifiek voor de jeugd zijn volgende uitzonderingen toegelaten:
 Voor de meisjes dient bij shorts of broekrok slechts 1/3 van het bovenbeen bedekt
te zijn en is een T-shirt zonder mouwen toegelaten.
 Voor de jongens is een short toegelaten die slechts 1/3 van het bovenbeen bedekt
(geen zwem- of strandshort) en T-shirt met mouwen.
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 Geen zichtbaar ondergoed, kousen verplicht.
5.2. Golfmateriaal
Op de golfbaan moet elke speler een eigen golftas gebruiken.
5.3. Greenkeepers
Greenkeepers hebben ten allen tijde voorrang op de baan. Wacht altijd op een teken van
de greenkeepers vooraleer te spelen.
5.4. Divots en plaggen
Uitgeslagen plaggen dienen altijd teruggelegd te worden, uitgezonderd op de tee-boxen.
5.5. Pitchmarks
Het herstellen van pitchmarks op de greens is verplicht. Je hebt dus altijd een pitchfork op
zak!
5.6. Bunkers
Bunkers worden langs de laagste kant betreden, ze worden steeds op een correcte manier
geharkt.
5.7. Trolley’s
Bij extreme weersomstandigheden kan het gebruik van trolley’s verboden worden. Je
verplaatst je niet met de trolley over de green, de voorgreen of de afslagplaats (tee-box) en
ook niet tussen de bunker en de green.
5.8. Traag spel
Bij traag spel ben je verplicht de achterliggende flight voor te laten.
5.9. Oefenswings
Beperk het aantal oefenswings. Op de teebox zijn oefenswings NIET toegelaten.
5.10. Honden
Honden zijn enkel toegelaten aan de leiband en mits ze niet storen. Ze zijn NIET toegelaten
tijdens wedstrijden. Gezien de horecafunctie van het clubhuis en in het kader van het
algemeen behagen van alle leden en bezoekers zijn honden niet in het clubhuis toegelaten.
5.11. Afval
Laat uw afval achter in de bakken die daarvoor zijn voorzien.
5.12. Respect voor de baan
Respecteer het materiaal op de driving range en op het terrein. Hou rekening met de
tijdelijke maatregelen die getroffen worden bij het beheer en onderhoud van de baan. De
lokale regels zijn in een afzonderlijk reglement “Local Rules” opgenomen.
5.13. Gebruik GSM
Er is een verbod op het gebruik van de GSM tijdens wedstrijden. Buiten wedstrijden is het
gebruik van GSM wel toegestaan echter zonder anderen te hinderen. Uitzonderingen zijn
mogelijk zoals voor personen die beroepshalve verplichtingen hebben type medische
urgentie en wachtdiensten.
5.14. Roken
Roken schaadt de gezondheid en sigarettenpeuken schaden het terrein. Wie het roken toch
niet kan laten, heeft zelf een asbakje bij.
6. Uitrusting
6.1. Range ballen
Je mag NOOIT met range ballen van WGO of van andere clubs spelen buiten de driving
range. Ook op de putting en de chipping green gebruik je geen driving range ballen.
(Uitzondering: gebruik practiceballen op chipping en putting green is alleen toegestaan
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tijdens groepslessen onder begeleiding van een PRO voor mensen die hun GVB nog niet
hebben gehaald. Vanaf je lid bent van Wellington golf, gebruik je eigen ballen op de
chipping en putting green). Het is niet toegelaten materiaal eigen aan de Driving Range te
gebruiken voor andere doeleinden. Dus het gebruik van oefenballen op het terrein is
VERBODEN!
6.2. Driving range
Bij aanwezigheid van baanpersoneel op het grasveld van de driving range is het verboden
ballen in hun richting te slaan. Je gebruikt steeds jetons of een ballenkaart en raapt geen
ballen op.
6.3. Meerdere ballen slaan
Het is verboden om tijdens uw ronde meerdere ballen te slaan als daar volgens de officiële
golfregels geen aanleiding toe is.

7. Wedstrijden
Voor de wedstrijden georganiseerd door Wellington Golf is er een afzonderlijk “Wedstrijdreglement”
gelieve deze vooraf aan deelname te consulteren.
8. Marshal
Spelers zijn verplicht de opmerkingen van de marshal te respecteren.
Het bestuur van de golf en de marshal zullen zowel tijdens, als buiten de wedstrijden regelmatig
rondrijden en toezien of de reglementen nageleefd worden.
9. Inbreuken en sportieve sanctie
Inbreuken op de regels hebben een sanctie tot gevolg. Herhaaldelijke overtredingen kunnen
uitsluiting uit de club tot gevolg hebben. Noch in geval van schorsing, noch in geval van uitsluiting zal
de club overgaan tot terugbetaling van greenfee’s of lidgeld.
9.1. Algemeen
Inbreuken tegen de etiquette, reglementen en gedragsnormen van Wellington Golf Oostende
kunnen leiden tot het sanctioneren van een speler. Sancties kunnen opgelegd worden door de
Captain, het Sportcomité en de Wedstrijdverantwoordelijke. Een straf opgelopen tijdens een
wedstrijddag wegens overtreding van de Golfregels belet niet dat er nog een sportieve sanctie
kan opgelegd worden voor dezelfde feiten. Dit geldt ook voor een straf of een klacht voor feiten
gepleegd bij golfactiviteiten buiten Wellington Golf Oostende.
9.2. Sportieve sancties
9.2.1. Verwittiging
Bij een eerste en lichte inbreuk wordt meestal een mondelinge verwittiging gegeven.
9.2.2. Terrein verlaten
Een speler dient onmiddellijk de golfbaan te verlaten.
9.2.3. Wedstrijdschorsing
Er mag niet deelgenomen worden aan wedstrijden gedurende de opgelegde
schorsing.
9.2.4. Terreinschorsing
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De toegang tot de golfbaan wordt ontzegd voor de duur van de opgelegde schorsing.
Indien toch wordt vastgesteld dat de geschorste speler zich op de baan begeeft of
heeft begeven, wordt hij doorverwezen naar de Tuchtcommissie.
9.2.5. Uitsluiting en ontheffing
Een speler kan bijkomend aan de opgelegde sanctie uitgesloten worden voor
deelname aan groepsactiviteiten en/of ontheven worden uit een functie.
9.2.6. Doorverwijzing naar Tuchtcommissie
Bij herhaalde en/of zeer ernstige inbreuken wordt de speler doorverwezen naar de
Tuchtcommissie.
9.3. Onderzoek van de inbreuk
De Captain, het Sportcomité of de Wedstrijdverantwoordelijke onderzoekt de inbreuk, en zal
afhankelijk van de aard, ernst en/of eventuele herhaling van de inbreuk de sancties bepalen. Het
betreffende lid kan tijdens het onderzoek gehoord worden en zich verdedigen.
9.4. Bekendmaking en registratie sanctie
Sportieve sancties worden schriftelijk overgemaakt aan de speler en worden geregistreerd om bij
herhaling de gepaste sanctie op te leggen.
9.5. Betwisting van sanctie
Het betreffende lid kan na de bekendmaking de sanctie betwisten via het secretariaat, waarna de
zaak opnieuw door dezelfde autoriteit wordt onderzocht. Wanneer het betreffende lid zich ook
bij de nieuwe beslissing niet kan neerleggen, kan hij nog steeds beroep aantekenen bij de
Tuchtcommissie. Tot een definitieve beslissing is bereikt, wordt de initiële sanctie opgeschort.
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9.6. Sportieve sancties
Etiquette

Inbreuk of Reglement

Onsportief of onhoffelijk gedrag

Veiligheid – spelers of terreinpersoneel in gevaar brengen

Zorg voor de baan – geen respect tonen voor de baan

Roken op de baan zonder gebruik van eigen asbak
Het negeren van tijdelijke maatregelen op het terrein of op de
oefenfaciliteiten
Storend of ongeoorloofd gebruik van de GSM

Ongepaste golfkledij

ballen

Gebruik practiceballen op terrein

Gebruik practiceballen op putting green, chipping green of
oefenbunker (uitzondering: les met Pro)
Meerdere ballen slaan zonder aanleiding volgens golfregels

Wedstrijd

Afmelden zonder geldige reden na bekendmaking van startlijst

Afmelden zonder geldige reden de dag zelf

Niet komen opdagen (No Show)

Niet spelen op toegewezen starttijd of in groep

Het spel staken zonder geldige reden

Vals spelen – bewust niet toepassen van golfregels of straffen

Score kaart vervalsen

Niet opvolgen van richtlijnen van Starter en Marshal

Prijsuitreiking

Niet op prijsuitreiking bij prijs
Afwezig voor Longest, nearest enz.

Toegang
terrein

Spelen zonder greenfee (exclusief All inclusive leden)
Bezoeker zonder practicefee of greenfee

Sanctie
1ste : 1 week terreinschorsing
2de : 2 weken terreinschorsing
3de : 4 weken terreinschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 1 week terreinschorsing
3de : 2 weken terreinschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 1 weken terreinschorsing
3de : 2 weken terreinschorsing
Kledij aanpassen, zo niet terrein verlaten
1ste : Verwittiging
2de : 1 week terreinschorsing
3de : 2 weken terreinschorsing
Terrein verlaten +
1ste : 1 week terreinschorsing
2de : 2 weken terreinschorsing
3de : 4 weken terreinschorsing
1ste : Verwittigen
2de : 1 weken terreinschorsing
3de : 2 weken terreinschorsing
1ste : Verwittigen
2de : 1 weken terreinschorsing
3de : 2 weken terreinschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Diskwalificatie + verwittiging
2de : 2 weken wedstrijdschorsing
3de : 4 weken wedstrijdschorsing
1ste : Diskwalificatie + 4 weken
wedstrijdschorsing
2de : Tuchtcommissie
1ste : Verwittiging
2de : 1 week wedstrijdschorsing
3de : 2 weken wedstrijdschorsing
Verlies van de prijs (prijs naar volgende in
rangschikking)
1ste : Verwittiging
2de : 1 week wedstrijdschorsing
3de : 2 weken wedstrijdschorsing
Terrein verlaten + tuchtcommissie
Bezoeker: Club verlaten + homeclub
verwittigen
Vergezellend lid: tuchtcommissie
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Starttijd reservatie – niet komen opdagen

1ste : Verwittiging
2de : 2 weken terreinschorsing
3de : 4 weken terreinschorsing

9.7 Systematiek van de sanctietrap
De speler die een inbreuk begaat of tegen een reglement handelt, krijgt hiervoor de eerste sanctie
die ernaast vermeld staat. Bij een tweede inbreuk of handeling tegen een bepaald reglement volgt de
tweede sanctie, enzovoort.
Voor inbreuken of handelingen tegen reglementen waarvoor de eerste sanctie een verwittiging is,
zet de speler exact 1 jaar na de inbreuk een stap terug in sanctietrap. Bijvoorbeeld: een speler komt
op 7 maart 2017 niet opdagen voor een wedstrijd (no-show) en krijgt hiervoor een verwittiging. Op
16 september 2017 komt de speler een tweede keer niet opdagen voor een wedstrijd, en krijgt
hiervoor 2 weken wedstrijdschorsing. Indien er nadien geen “no-shows” meer volgen zal de speler op
7 maart 2018 een stap terugkeren op de sanctietrap en dus terug op “verwittiging” staan. Indien de
speler geen inbreuken meer heeft tegen dit reglement tot 16 september 2018, keert de speler nog
een stap terug en staat die terug op geen sanctie.
Voor inbreuken of handelingen tegen reglementen waarvoor de eerste sanctie meteen een
effectieve schorsing is, zet de speler pas na 3 jaar na de inbreuk een stap terug in sanctietrap.
Bijvoorbeeld: een speler brengt op 7 maart 2017 de veiligheid van een andere speler in gevaar en
krijgt hiervoor 1 week terreinschorsing. Als de speler nadien de veiligheid van andere spelers of
terreinpersoneel niet meer in gevaar brengt, dan zal de speler op 7 maart 2020 terug op geen sanctie
gebracht worden in de sanctietrap.

WEDSTRIJDREGLEMENT WELLINGTON GOLF
1. Algemeen
De wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de golfregels, goedgekeurd door de “R&A
Rules Limited” en de door het sportcomité opgestelde wedstrijdcondities, lokale en tijdelijke regels.
De lokale regels zijn conform de federal local rules (hard card) en tijdelijke regels staan vermeld op
de scorekaart.
Alle deelnemers aan een wedstrijd worden verondersteld het volledige wedstrijdreglement te
kennen en zich eraan te houden.
Dit wedstrijdreglement en de lokale regels hangen “ad valvas”.
Het Sportcomité is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en behandelt de
overtredingen van de golfregels en van de bepalingen van het wedstrijdreglement . Het
Sportcomité beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. Bij inbreuken
of het niet naleven van dit wedstrijdreglement kan de speler gesanctioneerd worden conform het
clubreglement punt 9.
Per wedstrijddatum wordt vermeld :
- de wedstrijdverantwoordelijke,
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- de wedstrijdformule,
- de te gebruiken afslagplaatsen,
- of de wedstrijd “qualifying” (Q) of “counting” (C) is of niet,
- de handicapcategorieën, enz.
Sponsors kunnen voorwaarden opleggen betreffende de formule en/of categorieën in overleg met
de wedstrijdverantwoordelijke.
2. Inschrijvingen en startlijsten
2.1. Inschrijvingen
De 9-holeswedstrijden zijn toegankelijk voor leden en niet-leden, maar niet-leden kunnen
niet in aanmerking komen voor de prijzen, tenzij op de open donderdagwedstrijden(lente-,
zomer-, herfst- & wintertour). Alle spelers moeten een federatiekaart en/of
handicapcertificaat kunnen voorleggen.
Wedstrijden zoals clubkampioenschap of selecties voor nationale competities zijn enkel
toegelaten voor leden die WGO als homeclub hebben.
Inschrijven kan via i-golf of via het secretariaat.
2.2. Startlijsten
Na het sluiten van de inschrijvingen worden de startlijsten opgemaakt door het secretariaat
in samenwerking met de wedstrijdverantwoordelijke:
Spelers krijgen een starttijd binnen het tijdsblok waarin zij ingeschreven hebben; met
opmerkingen of verzoeken over starttijdstip of samenstelling van de flight kan slechts in
beperkte mate rekening worden gehouden; startlijsten worden on-line gepubliceerd en
eventueel ad valvas uitgehangen; de spelers krijgen een e-mail met vermelding van hun
startgegevens; spelers op de reservelijst worden ingedeeld naarmate er plaatsen vrijkomen,
in volgorde van inschrijving.
De spelers zijn gebonden aan de starttijden en de indeling van de groep (flights):
- een speler, die niet wil spelen op zijn toegewezen starttijd of in zijn flight, wordt
uitgesloten;
- de samenstelling van flights mag enkel mits toestemming van het sportcomité gewijzigd
worden.
Spelers dienen zich 10 minuten vóór hun officiële starttijd aan te melden op hun startplaats.
Indien een speler binnen vijf minuten na haar/zijn starttijd op de beginnende afslagplaats
aankomt, is de straf voor het niet op tijd starten: in Matchplay - het verlies van de eerste
Hole en in Strokeplay - twee strafslagen op de eerste hole. In stableford worden twee punten
afgetrokken van het totaal behaalde aantal punten.
De tijd die als referentie genomen wordt is de klok op de teebox van hole 1.
2.3. Uitschrijven en afmelden
Uitschrijven kan via i-Golf zolang de inschrijvingen niet werden afgesloten. Nadien kan enkel
telefonisch worden afgemeld en dit met een geldige reden.
Last-minute afzeggingen op de dag zelf met een geldige reden moeten zoveel mogelijk
vermeden worden. Indien een forfait toch onvermijdbaar is, zal de betrokken speler/team zo
snel mogelijk en voor aanvang van de wedstrijd het secretariaat verwittigen.
Niet-deelname zonder verwittigen (“no show”) wordt niet aanvaard.
Inbreuken op bovenstaande worden behandeld conform clubreglement punt 9.
3. Scorekaart
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De wedstrijdfee dient betaald te worden bij het afhalen van de scorekaart.
Leden: 9 holes: 3 euro 18 holes: 5 euro
De speler is verantwoordelijk voor het correct invullen en het lezen van de informatie op de
scorekaart.
Na afloop van de wedstrijd dient iedere speler de scores voor iedere hole te controleren met de
marker. De marker moet de kaart waarvoor hij verantwoordelijk is niet ondertekenen indien hij niet
akkoord is met de score op één of meerdere holes en moet het sportcomité raadplegen.
Nadat de kaart zowel door de speler als de marker is ondertekend, moet de speler zijn scorekaart zo
spoedig mogelijk inleveren.
Onregelmatigheden vastgesteld tijdens een competitie moeten door eenieder onmiddellijk gemeld
worden. Dit kan gebeuren tot 30 minuten na het binnenkomen van de laatste flight. Alle geschillen
worden door het sportcomité onderzocht en haar beslissing is definitief.
Vervalsingen van scorekaarten worden conform het clubreglement punt 9. behandeld.
4. Prijsuitreiking
Na het einde van de wedstrijd worden de resultaten door het sportcomité verwerkt en online
geplaatst.
De prijsuitreiking wordt zo snel mogelijk na het binnenkomen van de laatste flight georganiseerd. Bij
afwezigheid wordt de prijs doorgegeven aan de volgende speler in het klassement, tenzij de
prijsuitreiking niet op dezelfde dag als de wedstrijd plaats vindt (zoals clubkampioenschap en
regelmatigheidstoernooien).
Alle single 18-holeswedstrijden zijn in principe qualifying (counting tijdens de periode van 1
november tot en met 28/29 februari) en worden gespeeld onder qualifying voorwaarden volgens de
richtlijnen van de KBGF en het Handicapcomité. In uitzonderlijke weers- of baanomstandigheden kan
de wedstrijdverantwoordelijke voor aanvang de wedstrijd als counting aankondigen. Alle 9holeswedstrijden zijn counting.
Bruto- en nettoprijzen kunnen niet gecumuleerd worden. De best brut primeert op de best net.
Indien 2 of meer spelers een gelijke score hebben in stableford, wordt de net rangschikkingslijst bij 9
holes wedstrijden opgemaakt volgens handicap (lagere exact handicap primeert), bij wedstrijden
volgens categorieën tellen de laatste 9, 6, 3 of laatste hole. Bij gelijke scores voor de bepaling van de
best brut, gaat diegene met de hogere exact handicap voor in de rangschikking. Indien de handicap
gelijk is dan geldt het resultaat over de respectievelijke laatste 9, laatste 6 of laatste 3 holes.
Wie meedingt voor een ‘Longest drive’ of ‘Nearest to the pin’ of ‘Tweary’ dient verplicht aanwezig te
zijn op de prijsuitreiking. Het niet naleven wordt behandeld conform clubreglement punt 9.
5. Annulatie van een competitie
Het afgelasten of het tijdelijk stopzetten van een wedstrijd wordt beslist door het sportcomité. De
competitie wordt eventueel tijdelijk stopgezet, zoals bijvoorbeeld in geval van onweer of bij
kortstondige wateroverlast. In alle omstandigheden moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken
worden. De volgende signalen zullen gebruikt worden: de competitie
- wordt onderbroken: 1 aanhoudende toon van een horn blow.
- wordt opnieuw hernomen: opeenvolgende korte tonen van een horn blow.
- wordt definitief gestaakt : de deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht
6. Wedstrijdmodaliteiten
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Spelers moeten GSM afzetten gedurende de wedstrijd. Niettemin is het gebruik van een GSM
toegelaten in geval van absolute noodzaak of daadwerkelijk gevaar (medische reden, enz). Het niet
naleven wordt behandeld conform het clubreglement punt 9.
Een speler mag afstanden bepalen met een toestel dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een
speler een apparaat gebruikt waarmee ook andere gegevens beschikbaar komen die zijn spel zouden
kunnen beïnvloeden (b.v. helling, windsnelheid, temperatuur, etc.) wordt betrokken speler
gediskwalificeerd.
Een speler mag het spel niet staken en zijn groep niet verlaten zonder geldige reden. Het niet naleven
wordt behandeld conform het clubreglement punt 9.
Bij stableford wedstrijden dient – in het licht van de filosofie om traag spel te vermijden – de bal
opgepikt te worden wanneer vast staat dat men geen punten meer kan scoren.
Om in aanmerking te komen voor de “longest drive” moet de bal op de fairway tot stilstand gekomen
zijn. Om in aanmerking te komen voor de “nearest to the pin” of “Tweary” moet de bal op de green
tot stilstand gekomen zijn.
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LOKALE REGELS WELLINGTON GOLF
Onderstaande plaatselijke regels, eventueel aangevuld met tijdelijke regels vermeld op de
scorekaarten en/of ad valvas, zijn van toepassing.
1. Buiten de Baan – OOB (R 18)
- Alle muren, natuurlijke buitengrenzen en witte palen duiden de grenzen van de baan aan.
Inwendige OOB voor zover als aangegeven door witte palen:
- bij het spelen van hole 1 is hole 9 out of bounds
- bij het spelen van hole 4 is hole 8 out of bounds tot aan het einde van de waterhindernis
- bij het spelen van hole 5 is hole 7 out of bounds
- de volledige practice area
- Op hole 2 is het dak van het gebouw aan de rechterzijde en de strook gras links van de sintelbaan
“Buiten de baan”. Ligt de speler zijn bal op het dak dan dient hij te spelen overeenkomstig Regel
18.2.
- De volledige sintelbaan is “Buiten de baan” bij het spelen van hole 1, 2 en 3.
2. Strafgebieden (R 17)
- Strafgebieden worden gemarkeerd met rode palen, tegels of lijnen. Wanneer zowel palen of tegels
als lijnen gebruikt worden om een strafgebied aan te geven, duiden de palen indicatief het
strafgebied aan en markeren de lijnen of tegels de grens.
- Hole 5: het laterale strafgebied links van de fairway strekt zich oneindig uit. Bijgevolg wordt het
gehele gebied achter de markering van het strafgebied beschouwd als in het strafgebied. (Achter de
green is er geen strafgebied maar gewoon algemeen gebied, weliswaar rough)
- Tegels in een strafgebied, mogen niet ontweken worden als obstakel, de bal moet gespeeld zoals hij
ligt of handelen volgens Regel 17.1. (deze alinea heb ik verplaatst vanuit sectie 5 obstakel)

3. Grond in Bewerking – GUR (R 16.1)
- Gemarkeerd door blauwe palen, tegels of lijnen - spelen verboden: als de bal van de speler in grond
in bewerking ligt, of als hij zijn stand moet innemen in grond in bewerking, MOET hij de belemmering
ontwijken volgens Regel 16.1.
- Alle greens gemarkeerd door blauwe palen (wintergreens) - spelen verboden (R 16.1).
- Alle hagen op alle holes op het terrein vormen GUR.
- Op hole 8 is de renbaan die de baan dwarst vanaf het clubhuis tot na de bocht GUR tijdens de
zomermaanden (aangegeven door blauwe palen).
- Op hole 9 is zone renbaan achter de green GUR, verplicht droppen in droppingzone naast afslag
hole 1.
- Uitwerpselen van ganzen en eenden buiten een strafgebied mogen als GUR beschouwd worden,
waarvoor vrij mag uitgeweken worden binnen hetzelfde baangebied.

4. Obstakels
- Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels (R16.1).
- Op hole 2 vormt de betonnen bevloering naast het gebouw aan de rechterzijde een vast obstakel
en moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt volgens Regel 16.1a.
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- Tegels buiten een strafgebied zijn vaste obstakels. Als de bal in een strafgebied ligt, mag de speler
de belemmering door de tegel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen
volgens Regel 17.1.
- Sprinkler heads zijn vaste obstakels en belemmering ervan mag worden ontweken volgens R16.1b.
Bovendien mag de speler de sprinkler head zonder straf ontwijken als, (1) de bal in het algemene
gebied ligt en (2) de sprinkler head zich op of binnen twee stoklengten van de green bevindt en (3) de
sprinkler head zich binnen twee stoklengten op de speellijn tussen de bal en de hole bevindt. De bal
mag worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar
de bal lag, (1) dat niet dichter bij de hole is, (2) dat de belemmering ontwijkt, en (3) dat in het
algemene gebied is dus niet op de green.
- Het pad op hole 4 maakt integraal deel uit van de baan (niet vrij uitwijken). Noot : de speler mag de
houtsnippers als losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (R15.1).
- Alle afstandsaanduidingen zijn vaste obstakels.
- Alle balustrades van de paardenrenbaan zijn vaste obstakels. Het vast obstakel mag worden
ontweken door te handelen volgens regel 16.1b.
5. Droppingzones (DZ)
Droppingzones worden aangeduid met een paaltje met markering DZ. Indien de grens van de DZ niet
door een merkbare lijn aangeduid is, wordt de grens vastgelegd op 2 stoklengtes vanaf de paal. De
bal dient de grond te raken binnen de grens van de droppingzone.
Droppingzones: Wanneer de bal gedropt wordt in een droppingzone, is gans de droppingzone een
uitwijkgebied volgens R14.3 en moet de bal in de droppingzone tot stilstand komen.
6. Verboden Speelzones
Op holes 3 en tussen hole 1 en 9 zijn gebieden met “kwetsbaar milieu” aangeduid door rode
palen met groene toppen. Verplicht ontwijken met 1 strafslag (Regel 17.1d). Verboden te spelen EN
verboden te betreden!
Jonge opgebonden bomen: wanneer hierdoor de stand van de speler of de ruimte van de
voorgenomen swing gehinderd wordt moet dit vrij ontweken worden volgens Regel 16.1f (grond in
bewerking).
7. Afslaggebieden
Het is verboden om buiten de gebruikelijke zone van het afslaggebied, zoals bepaald in regel 6.2b, af
te slaan.
8. Bunkers harken, plaggen terugleggen en pitchmarks herstellen
De sportcommissie is bevoegd voor de controles op het harken van de bunker, het terugleggen van
plaggen en het herstellen van pitchmarks door spelers tijdens wedstrijden. Bij een eerste overtreding
hiertegen wordt 1 strafslag toegekend. Bij een tweede overtreding wordt de speler gediskwalificeerd.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS 1-6:
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.
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EXTRA DAY SCORES (EDS) – WEDSTRIJDKAARTEN BUITEN
WELLINGTON GOLF KALENDER
1. Extra Day Score (EDS)
Een Extra Day Score is een score over 18 holes buiten competitie, gespeeld onder handicap condities.
De score van dergelijk EDS spel wordt opgenomen in de handicap verrekening.
1.1. Voorwaarden
 Het is enkel van toepassing voor homeclubleden met een EGA Exact handicap van 4,5 tot 54.
 Enkel scores op terreinen gespeeld in België worden aanvaard.
 Er moeten 9 of 18 holes onder handicap condities gespeeld worden.
 De spelformule voor het spelen van een EDS is Single Strokeplay of Single Stableford. De
score wordt omgerekend naar een Stableford score.
 Het moet vooraf op het secretariaat van Wellington Golf ingeschreven zijn, naam – terrein –
datum.
 Er wordt met een marker gespeeld met een handicap lager dan 36 die vooraf aan het
secretariaat doorgegeven is, naam en federatienummer.
 Op het golfterrein vraag je voor aanvang een EDS scorekaart met stempel.
 De scorekaart moet correct ingevuld zijn en bevat:
o Naam terrein/baan, datum, uur en nummer afslagtee
o Naam voornaam speler,
o EGA Exact handicap en EGA Playing handicap van de speler,
o Naam voornaam marker,
o Marker vult de score in,
o Na wedstrijd te ondertekenen door speler en marker met naam,
 Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn scorekaart binnen de 3 dagen in het
secretariaat af te geven (aan balie of per mail – met later afgeven op secretariaat) – een niet
of niet tijdig ingediende kaart wordt ingevoerd als een ‘no return’. Indien een speler binnen
die 3 dagen een wedstrijd speelt waarbij de handicap reeds aangepast moet zijn, dan is hij er
zelf verantwoordelijk voor om de scorekaart vooraf aan die wedstrijd in te dienen.
 Het secretariaat dient te controleren of aan alle andere voorwaarden voor een geldige EDS is
voldaan, en zorgt voor de verdere verwerking van de score en voor de aanpassing van de
Exact handicap.
 In geval van twijfel of bovenstaande regels gevolgd werden, beslist de Handicap Commissie
of de ingediende score al dan niet een Qualifying Score is.
 Een scorekaart van een wedstrijd die vooraf als niet-Qualifying werd gedefinieerd kan niet
aanvaard worden als een EDS.
 Je kan per jaar maximaal 5 Extra Day Scores indienen.
 Je kan met een Extra Day Score nooit een EGA Exact handicap categorie 1 behalen.
 Een scorekaart van een wedstrijd die in de kalender vooraf als niet-Qualifying werd
gedefinieerd kan niet aanvaard worden als een EDS.
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2. WEDSTRIJDKAARTEN BUITEN WELLINGTON KALENDER
2.1. In België.
a. Qualifying en Counting wedstrijden
De resultaten worden automatisch verwerkt op basis van alle uitslagen.
b. Niet-Qualifying wedstrijden
Een scorekaart van een wedstrijd die vooraf als niet-Qualifying werd gedefinieerd kan niet
aanvaard worden als een EDS. De scorekaart komt niet in aanmerking voor handicap aanpassing.

2.2. In het buitenland.
a. Wellington Golf Qualifying en Counting wedstrijden
De resultaten worden automatisch verwerkt op basis van alle uitslagen.
b. Qualifying en Counting wedstrijden ingericht door Nationale federaties, geaffilieerde clubs
en andere organisaties
Handicap aanpassingen worden aanvaard op basis van de officiële resultaten van alle Qualifying
en Counting rondes van de buitenlandse wedstrijd. Om in aanmerking te komen dienen de
scorekaarten of een kopie daarvan afgestempeld of ondertekend te worden door de captain of
secretaris van de betreffende organisatie. De scorekaart dient samen met een kopie van de
officiële lijst met resultaten, zo snel als mogelijk door de speler bij het secretariaat afgegeven te
worden.
c. Niet-Qualifying wedstrijden
Wellington Golf aanvaardt geen scorekaarten van niet-Qualifying wedstrijden gespeeld in het
buitenland.
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