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SPORTREGLEMENT 2021 

 
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Titel 1: Algemene bepalingen 
Art 1. Toepassing 
Het Sportreglement is een deel van het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Beveren. Het is na te 
leven door alle effectieve en toegetreden leden van Golfclub Beveren. 
Het Sportreglement is een verduidelijking van de reglementen van de KBGF, met aanvulling van een 
aantal lokale regels, ter inzage op het secretariaat en op de ledensectie van de website van GCB. 
Beslissingen genomen in de Sportcommissie maken integraal deel uit van dit sportreglement en zullen  
in afwachting van opname in een nieuwe release van het Sportreglement van kracht zijn na publicatie 
ad valvas en/of op de website van Golfclub Beveren. Met zijn jaarlijkse aansluiting tot Golfclub 
Beveren, gaat elk lid uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan. 
 
Art 2. Sancties & Schorsingen 
Het niet naleven van het Sportreglement kan aanleiding geven tot sanctie of schorsing. Een sanctie 
kan aanbevolen worden door ‘Officials’ (leden Sportcommissie, bestuur, management, de starter, 
marshalls), beoordeeld door de Sportcommissie en een schorsing kan worden bepaald door de 
Commissie voor Interne Orde en Tucht. Voor beslissingen genomen door deze Commissie voor 
Interne Orde en Tucht verwijzen wij naar haar reglement, beschikbaar op de ledensectie van de 
website van Golfclub Beveren.  
Wanneer een official vaststelt dat een speler of groep spelers regelmatig traag speelt, kan er een 
verwittiging of sanctie volgen. Eventuele sancties dienen voorgelegd te worden aan de 
Sportcommissie.  
Voor het moedwillig en herhaaldelijk niet-naleven van etiquetteregels inzake zorg voor de baan 
(pitchmarks herstellen, bunkers harken, plaggen-divots met opzet slaan en/of niet herstellen) geldt 
dezelfde regeling als voor het traag spel. 
Overtreding van Titel 2 art.9.6 kan één of meerdere strafslagen opleveren en bij herhaling leiden tot 
diskwalificatie (tijdens wedstrijden) en mogelijke schorsing voor onrespectvol gedrag. Recidivisten 
zullen doorverwezen worden naar de Commissie voor Interne Orde en Tucht. 
  
Art 3. Sport Informatiebundel 
De Sport Informatiebundel bevat verduidelijkingen betreffende golfregels, spelformules, … 
De Sport Informatiebundel ligt ter inzage in het clubhuis of bij de Voorzitter van de Sportcommissie. 
 
Art 4. Golfregels 
Voor alle reglementeringen op en rond het terrein volgt Golfclub Beveren VZW de officiële golfregels 
van The Royal and Ancient Golf Club of St-Andrews and The United States Golf Association. Dat is 
onafhankelijk van eventuele verduidelijkingen of mogelijke strengere beperkingen welke zouden 
vermeld zijn in het Huishoudelijk Reglement of Sportreglement (zie ook Art. 38 Huishoudelijk 
Reglement Golfclub Beveren VZW). Te allen tijde dient men de Local Rules te volgen. 

Art 5. WORLD HANDICAP SYSTEEM (golfhandicap) 
- Voor het vaststellen van de golfhandicap volgt Golfclub Beveren VZW het WHS handicapsysteem 
van de R&A en de USGA.. 
- ALLE ingebrachte scores tellen mee voor het bepalen van de WHS handicap (EDS, wedstrijd). 
- De volledige tekst van het WHS handicapsysteem is ter beschikking in het clubhuis of kan 
geraadpleegd worden op de website van de KBGF. 
- De regels vastgelegd in het WHS handicapsysteem zijn door alle spelende effectieve en toegetreden 
leden van Golfclub Beveren strikt na te leven. 
- De handicapindex kan worden aangepast: 

1) Bij nieuw lid. 
2) Bij nieuw lid met WHS handicap uit het buitenland. 
3) Bij bestaand lid het handicapniveau aanpassen na review door de Handicapcommissie van 
de club. 
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HOOFDSTUK 2: Code of Conduct 
 
Titel 2: Hoffelijkheid op de baan 
Art 6. Het snelle spel 
- Raak niet achter op de partij vóór u: kort aansluiten is de boodschap!  
- Als het uw beurt is, zorg ervoor dat u al bij uw bal bent, dat u de juiste golfclub gekozen hebt en dat u 
klaar bent om te slaan. 
- Diegene met de laagste handicap binnen een flight is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de 
wedstrijd. 
- Vermijd veelvuldige oefenswings. 
- Als u een bal zoekt, laat dan best de volgende partij door voor de drie voorgeschreven minuten 
om zijn. 
- Bij de green aangekomen, plaats de golfkar steeds in de richting van de volgende afslagplaats. 
- Verlaat onmiddellijk de green wanneer iedereen gedaan heeft met putten. 
- Noteer de scores pas wanneer u aangekomen bent bij de volgende afslagplaats. 
-Wie klaar is (ready golf) op de tee of in het algemeen gebied mag, ongezien de volgorde en mits   
rekening te houden met de veiligheidsnormen, eerst slaan. Wie de eer heeft, mag nog steeds eerst 
slaan, indien hij/zij dat wenst. Ready golf is alleen toe te passen bij strokeplay. 
 
Art 7. De hinder 
Voor het golfspel is rust en sereniteit nodig. Vermijd daarom, als een andere speler zijn slag uitvoert: 
- u te verplaatsen, te bewegen of te praten 
- te dicht bij de speler te staan 
- in het verlengde van zijn spellijn te gaan staan op de green, of achter hem wanneer hij speelt 
- een schaduw te veroorzaken in de puttinglijn van een speler. 
 
Art 8. De voorrang 
- Het is de verantwoordelijkheid van de groep om aansluiting te houden met de groep die vóór hen 
speelt. Indien de groep een volledige hole afstand verliest en de groep achter hen ophoudt, dan 
behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. Dat geldt dus ook voor 
een groep met maar één speler. 
- Een partij die afsnijdt of geen volledige ronde speelt, heeft geen enkel voorrangsrecht op de baan. 
 
Art 9. Zorg voor de baan 
Golfschoenen met metalen spikes zijn niet toegelaten. 
Eén van de principes van golf bestaat erin dat men de bal altijd moet spelen ‘zoals hij ligt’. 
Hoe minder het terrein er dus beschadigd bij ligt, hoe minder kans men maakt de bal op een slechte 
ligging te vinden. 
1. Op de baan 
    Plaggen (divots of graszoden) die losgeslagen zijn tijdens de swing, moeten worden    
    teruggeplaatst in de juiste richting en aangedrukt. 
2. Op de afslagplaatsen 
    - Het is verboden om oefenswings te maken op de afslagplaatsen. De oefenswing wordt 
      uitgevoerd buiten de zone van de afslagplaats (lokale regel). 
    - Rij nooit met een golfkar op de afslagplaats. 
    - Tijdens het winterseizoen wordt door iedereen de blauwe afslagplaats gebruikt. 
    - Uitgeslagen plaggen op de afslagplaats worden NIET teruggelegd. 
3. In de bunkers 
    Bij het verlaten van de bunker moeten altijd de sporen in het zand uitgewist worden, zelfs als er 
    geen hark ligt. 
4. Op de greens 
    - De greens zijn de fijnste en meest kwetsbare zones van de baan die heel wat zorg en onderhoud 
      vereisen. Dat is nodig omdat de bal rechtuit moet rollen zonder onvoorzien op te springen of af te 
      wijken.           

    - Als de speler op de green komt, dient hij/zij altijd eerst de pitch (plaats van impact) van de bal te 

      zoeken en deze zo snel mogelijk en correct met de pitchvork te herstellen. 
    - Kijk goed rond en herstel ook pitchmarks die andere spelers niet hersteld hebben. 
    - Leun niet op de putter tijdens het wachten op de green. 
    - Sleep niet met de voeten over de green, want de spikes van schoenen kunnen de green lelijk 
      beschadigen. Herstel ook altijd deze spikemarks. 
   - Sta niet te dicht bij de hole zelf om de randen niet te beschadigen of te vervormen. 
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    - Indien u wenst te putten zonder vlag, haal dan de vlag behoedzaam uit de hole en leg ze 
voorzichtig neer op de green. Plaats nadien de vlag behoedzaam terug in de hole. 

    - Haal nooit de bal met de putter uit de hole. 
    - Plaats nooit een golftas op de green. 
    - Rij nooit met een golfkar op de green of voorgreen. De voorgreen is meestal gemarkeerd met 
      witte aanduidingen op de grond. 
 
5. Buggies & trolleys 
- Buggies zijn tijdens wedstrijden enkel toegelaten mits voorafgaandelijke goedkeuring door de 
Sportcommissie op basis van een medisch attest (maximum 1 maand oud bij indiening). Deze 
goedkeuring geldt vervolgens voor het lopende kalenderjaar.  
 
Straf voor overtreding van deze bepaling : 
MATCHPLAY: Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de stand 
van de match aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een overtreding 
plaatsvond. Maximumaftrek per ronde: twee holes. 
STROKEPLAY: Twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond. Maximumstraf per 
ronde: vier slagen (twee slagen op ieder van de eerste twee holes waarop de overtreding plaatsvond). 
MATCHPLAY of STROKEPLAY: In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt 
ervan uitgegaan dat de overtreding op de volgende hole ontdekt is en moet de straf dienovereenkomstig 
worden toegepast. 
 
- Het gebruik van buggies zonder toestemming moet onmiddellijk worden gestaakt zodra een 
overtreding is geconstateerd. Anders wordt de speler gediskwalificeerd. 
- De Wedstrijdcommissie kan tijdens een bepaalde wedstrijd het gebruik van buggies toestaan aan alle 
spelers. Dat gebeurt dan voor aanvang van die wedstrijd. 
- Afhankelijk van de toestand van het terrein, kan het gebruik van buggies en/of trolleys worden 
verboden voor alle spelers. Dat wordt geëvalueerd en kenbaar gemaakt door de bevoegde personen. 
- Buggies en trolleys mogen de witte stippellijnen NOOIT overschrijden en rijden NOOIT in de rough. 
 
6. E.S.A. – No play zone 
Centraal op het parcours bevindt zich een belangrijke Environmentally Sensitive Area (E.S.A.).  
Het spelen uit deze zone of er uw ‘stand’ nemen, is te allen tijde VERBODEN. Een bal die in de zone 
terechtkomt, wordt beschouwd als liggend in een lateraal strafgebied. Handelen volgens regel 17 is hier 
van toepassing. De gekleurde palen die een No play zone afbakenen, hebben een groene kop.  
Op hole 2 worden de palen en de kabels rond een deel van de No play zone aanzien als een vast 
obstakel. 
In deze speciaal afgebakende zone vóór green 2, waar het betreden absoluut verboden is, mag men 
enkel zijn bal recupereren met een balretriever. De gewone No play zone mag de speler 
voorzichtig betreden en er zijn (van buiten de zone zichtbare) bal oprapen. Het met de hele flight 
zoeken naar een bal in de No play zone is verboden. 
Er is een dropping zone beschikbaar aan green 2, enkel voor spelers wiens bal in de No play zone ligt 
voorbij de afgebakende No play zone. De dropping zone is een additionele, niet verplichte optie doch 
dient steeds gebruikt als er geen mogelijkheid is om reglementair te droppen op de plaats waar de bal 
de grens van de No play zone gekruist heeft. 
 
7. Preferred lies 
Het toestaan van en volgens de correcte procedure plaatsen van de bal kan van 15 oktober tot en met 
15 mei, maar moet steeds worden aangekondigd door middel van een lokale regel. Preferred lies kan 
ook bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld droogte) door de club worden aangekondigd, ook 
met een lokale regel. 
             

Art 10. Voorschriften in verband met kledij en telefoons 
- ‘Dresscode’: toegestane kledij vindt u op de website, ad valvas en/of op het secretariaat. 
- Behalve in noodgevallen is het telefoneren, e-mailen of sms’en tijdens een wedstrijd verboden. 
- Het gebruik van smartphones en aanverwante toestellen wordt enkel toegestaan om afstanden te 
 meten. Andere info zoals windsnelheid, hoogteverschillen, hellingen op de greens en temperatuur      
opvragen is ten strengste verboden. 

  
Art 11. Fair play (speler <-> marker) 

- Tijdens een wedstrijd, is een marker = medecompetitor. 
- Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij strikte aandacht schenkt aan de fair play tijdens het spel. 
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Dat geldt zowel voor het correct toepassen van de golfregels door de speler, als door de marker. 
- De marker is alleen verantwoordelijk voor het noteren van het aantal slagen van de speler en het 
ondertekenen van de kaart.(3.3b). 

  
Art 12. Chipping green 

- De chipping green is een deel van het oefenterrein. 
- Het chippen dient te gebeuren buiten de grenzen van het golfparcours (achter de witte palen) en 
binnen de hiervoor afgebakende zone. 
- Het gebruik van practice ballen is hier toegestaan. 
- Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het terugbrengen van practice ballen en voor het 
herstellen van pitchmarks op de chipping green en het terugleggen van plaggen op de fairways. 

  
Art 13. Putting green 

- De putting green is een delicaat deel van het oefenterrein. Dat betekent dat ook hier de spelers te 
allen tijde moeten vermijden beschadigingen te veroorzaken. 
- Op de putting green mogen geen practice ballen gebruikt worden. 
- Naar de putting green mag nooit gechipt worden, ook geen chip & run. 
- Voor zover nodig zijn de regels zoals vermeld onder art. 9 - 4, hier uiteraard ook van toepassing. 

  
Art 14. Gebruik van de driving range 

- De oefenballen moeten op de driving range steeds vanaf de voorziene mat geslagen worden.  
- Het is niet toegelaten oefenballen te slaan vanuit het gras voor de matten en het is verboden verder 
te slaan dan de lengte van de driving range. Bij gebruik van de driver mogen enkel gele (60%) ballen 
gebruikt worden.  
- De ballenmandjes moeten steeds na gebruik worden teruggebracht naar het rek naast de 
balverdeler. 
- Het is verboden oefenballen te gebruiken buiten de driving range of de chipping green. 
- Om een vrije doorgang toe te laten op de driving range is het noodzakelijk de golftassen/trolleys 
langs de wit geschilderde lijn te plaatsen. De ruimte tussen de witte lijn en de muur van het clubhuis 
dient vrij gehouden te worden. 
 

Art 15. Driving range: afslaan vanaf de verdieping 

Enkel spelers met handicap 26 of lager mogen vanop de verdieping oefenen. Het gebruik van woods 
of hybride clubs is er echter verboden (om veiligheidsredenen gezien de beperkte lengte van de 
driving range). Iedere speler die er oefent moet uiterst waakzaam zijn voor ballen die links of rechts 
van (of tóch per ongeluk achter) de driving range belanden en tijdig luid ‘fore”’roepen en andere 
spelers niet in gevaar brengen. Deze waakzaamheid is nog meer uitgesproken voor spelers die 
oefenen vanaf de verdieping. 

 
Art 16. Gebruik clubmateriaal 
             - Bij gebruik van clubmateriaal zoals trolley, golfclubs, … dient men zorg te dragen voor het materiaal 

  alsof het eigen materiaal betreft. 
- Elke speler moet na gebruik steeds trolleys en golfclubs terugbrengen naar de voorziene 
verzamelplaats. 
- Mocht het materiaal ongewild toch beschadigd geraken, dan moet dat gemeld worden op het 
secretariaat of bij de manager. 
 

 
Titel 3: Veiligheid 
Art 17. Fore (Flying Object Return to Earth) 

Indien door een slag op het terrein of vanop de driving range een derde persoon gevaar loopt om 
getroffen te worden door een weggeslagen bal, dient de speler en zeker ook de medespelers, 
onmiddellijk en luid FORE te roepen. 
Hierdoor worden de andere personen erop gewezen dat ze dekking dienen te zoeken voor een bal die 
in hun richting werd geslagen. 

Art 18. Het gevaar van de golfswing 
- Speel nooit zolang de spelers voor u nog in het bereik zijn van uw verst mogelijke slag. 
- Als u oefenslagen uitvoert, let er dan op dat de mensen die u omringen (en vooral diegenen achter u, 
die u niet ziet) ver genoeg van u verwijderd zijn, zodat zij het risico niet lopen om door uw club of door 
opvliegende aarde of keitjes te worden geraakt. 

 
   Blad 4/15 
 



Art 19. Onweer 
De gevaren bij onweer zijn de directe verticale bliksem van bovenaf en de indirecte bliksem met de 
verspreiding van elektrische lading via de bodem. Wacht niet tot het laatste moment om bescherming 
te zoeken. Ga zo snel mogelijk weg van open vlaktes, plaatsen op hoogtes, alleenstaande bomen, 
water, meren, vijvers, rivieren. Ga weg van metaal: afsluitingen, ijzerdraad, elektrische kabels, sproei-
installaties, golfkar, golfclubs, paraplu. 
Zoek een schuilplaats en blijf onbeweeglijk in een laag gebied, een zandgebied (met inbegrip van de 

bunkers, als ze niet blank staan), in dichtbeboste plaatsen of in schuilplaatsen op de baan. 
Bij het horen van 2 lange hoornsignalen bent u verplicht de plaats van uw bal te merken en het spel 
te onderbreken. Pas na een nieuw langdurig signaal kan u het spel hervatten. Alvorens het spel te 
hervatten en uw bal volgens de regels terug te plaatsen, is het toegelaten uw bal schoon te maken. 

  
Art 20. Gebruik van de bel op hole 6/15 en  8/17  

- Op hole 6/15 moet, men na het verlaten van de green, de bel luiden. Op hole 8/17 dienen de spelers, 
na de dogleg en na hun approach naar de green, de bel te luiden. Vanaf dat ogenblik kunnen de 
spelers van de opkomende flight, op een meer veilige manier, hun volgende slag uitvoeren. 

 
Titel 4: Bezoekende spelers, leerlingen, pro’s 
Art 21. Bezoekende spelers 

- Aan bezoekende spelers zal een exemplaar van de lokale regels overhandigd worden (zie 
scorekaart). 
- Bezoekende spelers moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
   • voorleggen officiële lidmaatschapskaart van een golffederatie voor het lopende kalenderjaar 
   • de nodige fee betalen (practice of greenfee) en het label zichtbaar aan de golftas of trolley          

bevestigen. 
   • voor gebruik van het parcours, houder zijn van de ‘On The Course’ badge en maximum handicap 

50 hebben. 
   • duidelijkheid verschaffen of hij qualifying gaat spelen of niet (EDS) en, zo ja, zich alzo laten 
     registreren (zie art 45). 

  
Art 22. Leden zonder badge ‘On The Course’ 

Clubleden zonder badge ‘On the Course’ kunnen de compact course enkel gebruiken onder toezicht 
van een pro of na het slagen voor de theoretische proef met een ander clublid (of met een ‘buddy’) die 
een WHS handicap heeft van maximum 36.0. Vanaf handicap 51 kunnen zij onder begeleiding van 
een pro, met een buddy of speler met maximum handicap 36 de 9 holes baan verkennen ter 
voorbereiding op een baanproef.    

  
Art 23. Pro’s 

- Boeken van een golfles bij een van de pro’s kan via BE-golf of telefonisch.  
- Afmelden van een les kan tot 24 uur vóór aanvang van de les. Zoniet dient het lesgeld betaald te 
worden. 
- Het Sportreglement is ook van toepassing op de pro’s die in Golfclub Beveren lesgeven. 

 
Titel 5: Wedstrijden: inschrijving, afmelding, timing, scores, … 
Art 24. Tornooien 

- Alle interne en externe tornooien staan onder leiding van de Captain of zijn vervanger (starter). 
- In geval de Captain zich laat vervangen, zal dat vermeld worden op de inschrijvingslijst. 
- De starter is verantwoordelijk voor de start van het tornooi. 
- Indien aanwezig zorgt de marshall voor het vlotte verloop van de wedstrijd en het naleven van 

etiquette en sportreglement. 
- Indien nodig en als de flight een voorafgaandelijke verwittiging kreeg voor traag spel, kan de 
marshall beslissen deze flight door te sturen naar een volgende hole, zonder uit te spelen. 
- Bij herhaling kan een bijkomende sanctionering gebeuren door aftrek van 2 Stablefordpunten per 
  speler, of in strokeplay wedstrijden de toekenning van één strafslag per speler.  
- Bij grove en ontoelaatbare overtredingen kan de marshall de desbetreffende speler onmiddellijk 
  verwijderen van het terrein.  
- Het is verboden om oefenswings te maken op de afslagplaatsen: bij oefenswings op de tee, zal eerst   

een aanmaning en bij herhaling de algemene straf worden gegeven wegens het overtreden van een 
lokale regel. Bij nog verdere herhaling volgt diskwalificatie en wordt de speler gevraagd de wedstrijd 
te verlaten. 
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- Alle deelnemers aan de tornooien ingericht door Golfclub Beveren moeten lid zijn van de club. 
- Enkel bij gesponsorde tornooien kan hierop een uitzondering worden gemaakt, dit voor een beperkt 
  aantal genodigden van de sponsor, voor zover zij over een WHS handicap beschikken. 
- Er worden geen caddies toegelaten op tornooien ingericht door Golfclub Beveren. Uitzonderingen 
  hierop zijn het Clubkampioenschap en de finale van de Matchplay competitie. 
- Tijdens een vastgestelde ronde mag een speler met een smartphone of aanverwant toestel enkel         

afstanden meten en geen windsnelheden, hoogteverschillen, temperatuur enz. opvragen. (R 4.3) 
Het behoort de speler zijn medespelers van het gebruik van een afstandsmeter te verwittigen bij          
aanvang van de ronde. In geen geval mag het gebruik van een afstandsmeter oorzaak zijn van 
traag spel. 

- Voor speciale wedstrijden kunnen aangepaste wedstrijdreglementen van toepassing zijn. Deze             
zullen te gepasten tijde ter beschikking zijn op het informatiebord of via i-golf. 

- Voor betwistingen wordt verwezen naar de Wedstrijdcommissie. 
- De Sportcommissie kan voor bepaalde wedstrijden een maximum handicap en/of flighthandicap 
opleggen. 

  
 Art 25. Tornooien in Kallo, beschikbaarheid van de baan 

- Bij tornooien in Kallo is het parcours van de club enkel beschikbaar voor de deelnemers aan die 
  wedstrijd. 
- Bij een onvolledige bezetting van de wedstrijd kan de wedstrijdleider toelating geven aan andere 
  spelers om ‘onder bepaalde voorwaarden’ het parcours te gebruiken. 
  In dat geval zijn de toegelaten spelers verplicht de tornooispelers voorrang te verlenen en mogen zij 
  geenszins de tornooispelers hinderen. 

  
 Art 26. Inschrijvingslijsten – Vorm 
 - Bij een tee reservatie dient men zich steeds aan te melden via het toestel in de hal of op het 

secretariaat. 
- Inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren via het BE-golfsysteem dat op het internet beschikbaar 
is. 
De wedstrijdinformatie zal steeds volgende elementen bevatten: 
- Plaats van het tornooi 
- Spelformule 
- Eventuele sponsor(s) 
- Eerste afslagtijd 
- Prijs greenfee (bij externe tornooien) 
- Grens handicap 
- Naam starter (voor zover niet captain of vervanger) met persoonlijke gegevens (tel., gsm, e-mail, 
  fax…) 
- Naam marshall, indien beschikbaar 
- Ruimte voor reservespelers 

Indien een wedstrijd of een startuur volzit, kunnen spelers inschrijven op de reservelijst. De    
spelers uit de reservelijst zullen in volgorde van inschrijving ingeschakeld worden bij schrapping van   
een van de effectieven. 

  
Art 27. Inschrijvingslijsten - Inschrijven, timing 

1. Algemeen 
- Bij het inschrijven voor een wedstrijd hoeft men niet meer ‘vroeg’ of ‘laat’ te vermelden, men kan nu   

inschrijven in tijdsblokken. 
- Inschrijven kan enkel op BE-golf: via uw pc thuis of via o.a. uw smartphone, tablet etc (een 

  link bevindt zich onderaan rechts op het voorblad van onze website www.golfclubbeveren.be). 
- Inschrijven kan vanaf het ogenblik dat de inschrijvingslijst vrijgegeven wordt tot de 
  aangekondigde sluiting van de inschrijvingsperiode voor deze wedstrijd. 
- Na het sluiten van de inschrijvingsperiode kan men niet meer uitschrijven en worden de flights  

opgemaakt. 
- De starttijden zijn de volgende dag beschikbaar op het BE-golfsysteem. 
- Om een tornooi te kunnen laten doorgaan moeten zich minimum 9 spelers inschrijven. 
2. Inschrijving voor wedstrijden te Kallo 

- De inschrijvingsperiode gaat in om 20u00 op dinsdagavond, 3 weken voor de voorziene 
  wedstrijddag. 
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- Men kan inschrijven / uitschrijven tot 18u00 drie avonden vóór de wedstrijddag (bijvoorbeeld op 
donderdagavond voor een wedstrijd op zondag). 
- Het aantal deelnemers wordt bepaald door de gespeelde wedstrijdformule (zie BE-golf) . 
- Het behoort een speler bij aankomst voor een wedstrijd zich onmiddellijk aan te melden bij de 
  starter. Dat moet ten laatste 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd gebeurd zijn. Indien niet,  
  kan de wedstrijdverantwoordelijke eventueel aanwezige reservespelers inschakelen. 
 
3. Indeling categorieën voor wedstrijden te Kallo -Afslagplaatsen 
- Cat I WHS HCP 0 - 17,0 = back tees 
- Cat II WHS HCP 17,1 - 28,0 = front tees 
- Cat III WHS HCP 28,1 - 36,0 = front tees 
- Cat IV WHS HCP 36,1 - 45,0 = verplicht front tees (Ladies) - blue tees (Men) (en indien er plaats is, 

ook deelname aan Rabbitswedstrijd)  
- Rabbits WHS HCP 45,1 - 50 = verplicht L oranje – M rood (enkel deelname aan 9 
holesclubwedstrijd.) 
- Bij doelgroepwedstrijden (Ladies, Senioren, Men, Young Adults) kan er vrije tee-keuze zijn voor 
handicaps vanaf 36,0 en lager. Dat bepaalt de stuurgroep van de doelgroep zelf, indien nodig zelfs 
per wedstrijd 
4. Inschrijving voor externe wedstrijden 
- De inschrijvingsperiode gaat in om 20u00 op dinsdagavond, 5 weken voor de voorziene 
  wedstrijddag. 
- Inschrijvingen sluiten 5 dagen voor de dag van de externe wedstrijd, telkens te 18u00 (B 
bijvoorbeeld: bij spelen op zondag sluiten de inschrijvingen op dinsdag om 18u00), behalve indien 
anders vereist door de ontvangende club. Het exacte sluitingsdatum en -uur vindt men terug in het  
  BE-golfsysteem. 
- Afmelden voor externe wedstrijden kan niet meer na het afsluiten van de inschrijvingsperiode. De 
vooropgestelde greenfee kan opeisbaar zijn als een speler, zonder gegronde reden, toch afwezig 
  blijkt.                             
- Iedere speler wordt verzocht 45 minuten vóór de start aanwezig te zijn. 
- Buiten competitie spelen in een EXTERN TORNOOI van Golfclub Beveren wordt toegestaan voor 
  zover dit vooraf aangevraagd werd door elke speler/speelster afzonderlijk. Hiervoor dient hij/zij 
  vóór de afsluiting van de online inschrijvingen, de starter te mailen of te bellen met de vraag 
  aan te sluiten bij de groep en buiten competitie te spelen. Spelers die de tornooispelers 
  vervoegen, zullen echter achteraan de competitie starten, indien mogelijk niet gemengd worden in de 
  flights van de competitie en geen aanspraak kunnen maken op prijzen. Bij een te groot aantal 
  inschrijvingen, en indien er geen extra flights kunnen bekomen worden van de bezochte club, 
  zullen de tornooispelers voorrang krijgen op deze die de groep vervoegen.   
  De laatst ingeschreven ‘vervoegers’ zullen dan door de starter verwittigd worden dat zij niet mee     
  kunnen.      
5. Indeling categorieën voor externe wedstrijden - Afslagplaatsen 
De regel hierna is steeds toe te passen, zelfs als de club waar de wedstrijd plaatsvindt dit anders 
stelt. 
- Cat I WHS HCP 0 - 17,0:  Afslag heren: wit - Afslag dames: blauw 
- Cat II WHS HCP 17,1 - 28,0:  Afslag heren : geel – Afslag dames : rood 
- Cat III WHS HCP 28,1 - 36:  Afslag heren : geel – Afslag dames : rood 
Voor Cat IV en Rabbits hieronder:  externe wedstrijden enkel op compact / klein parcours, indien 
mogelijk en uitdrukkelijk zo vermeld en aan externe wedstrijden die specifiek voor hen  worden 
georganiseerd. 
- Cat IV WHS HCP 36,1 – 45:  Afslag heren : blauw – Afslag dames : rood   
- Rabbits WHS HCP 45,1 - 50:  Afslagplaatsen volgens Rabbits  externe club 
 

 Art 28. Afmeldingen - sancties bij niet naleven regels inschrijving 

- Van alle kandidaat-spelers wordt verwacht dat zij bij hun inschrijving ten volste rekening houden met 
het feit dat zij inderdaad zullen deelnemen aan het tornooi. 
- Spelers die steevast alle inschrijvingslijsten invullen en zich daarna steeds opnieuw schrappen 
kunnen onderwerp zijn van een schorsing voor één of meerdere tornooien. Zij beletten immers 
anderen om wel correct deel te nemen. 
- Afmeldingen mogen geen regel zijn, maar moeten steeds een uitzondering blijven. 
- Afmeldingen (wegens onvoorzienbare omstandigheden) kunnen enkel telefonisch of persoonlijk bij 
de wedstrijdverantwoordelijke (starter). 
- Afmeldingen per e-mail of SMS worden niet aanvaard. 
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- Niet opdagen voor een wedstrijd of geen correcte afmelding: zij of hij zal na de eerste keer een 
verwittigingsbrief krijgen, bij herhaling kan dat leiden tot een schorsing. 

 
 
Art 29. Opstelling flights 

- De startlijst voor interne wedstrijden zal beschikbaar zijn via het BE-golfsysteem daags voor de 
wedstrijd. 
- De startlijst voor externe wedstrijden zal beschikbaar zijn via het BE-golfsysteem minimum 48 uur 
voor aanvang van de wedstrijd. 
- Zowel bij interne als bij externe wedstrijden worden de spelers via mail of telefonisch verwittigd van 
mogelijke late wijzigingen van starttijden of afgelasting van een tornooi. 

  
 Art 30. Invullen scorekaarten, resultaten wedstrijden. 

- Indien de scorekaart niet getekend is door de speler en de marker, wordt de speler gediskwalificeerd 
(regel 3.3). Uitzondering: wanneer de marker zijn verantwoordelijkheden niet nakomt, wordt de speler 
niet bestraft (bijvoorbeeld wanneer de speler niet kan verhelpen dat de marker vertrekt zonder de 
kaart te tekenen). 
- Indien de scorekaart niet juist of onvolledig is ingevuld (naam en voornaam van speler, handicap 
(indien de speler zijn handicap niet exact kent, moet hij dat meedelen aan de starter en/of marshall)) 
wordt de speler gediskwalificeerd (regel 3.3b). 
- Bij een speler die zijn kaart niet indient (no return) KAN, na tussenkomst van de Handicapcommissie, 
een Penalty Score worden toegevoegd aan de behaalde score (KBGF WHS clarifications). Het 
toevoegen van een Penalty Score ZAL gebruikt worden voor spelers die herhaaldelijk hun scores niet 
inleveren om hun handicapindex te hoog of te laag te houden. 
- De beslissingen inzake diskwalificatie zullen gebaseerd zijn op de Golfregels, zoals vermeld in Art. 4 
van het Sportreglement. 
- De Wedstrijdcommissie bestaat uit de op het tornooi aanwezige leden van de Sportcommissie.  
Bij uitzondering mag van deze regel afgeweken worden en mag het ook de starter + 1 lid zijn van het 
Bestuur of van de Sportcommissie. 
- Op te leggen straffen en/of diskwalificatie van een speler zullen door de Wedstrijdcommissie beslist 
worden waarna - zo nodig - de speler van de sanctie op de hoogte gebracht zal worden. De 
Wedstrijdcommissie beslist tevens of een speler doorverwezen moet worden naar de Commissie voor 
Interne Orde en Tucht. 
 

 Art 31. Prijsuitreiking wedstrijden 
- Naast de prijsuitreiking ter afsluiting van de wintercompetitie einde maart, zijn er in principe 4 
prijsuitreikingen per zomerseizoen. De data zijn terug te vinden op de kalender in zakformaat of op 
de website. 
- Prijsuitreikingen voor speciale tornooien, zoals de Clubkampioenschappen, de Invitationals, Prijs van 

de Voorzitter/Secretaris/Captain of Pro’s/Beker van Vlaanderen, gesponsorde tornooien,… vinden 
gewoonlijk op de wedstrijddag zelf plaats. 
- De prijzen voor het regelmatigheidscriterium worden bij het begin en het einde van het seizoen 
uitgereikt. 
- Alle prijzen worden enkel uitgereikt aan de spelers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking. 
- De ‘Nearest to the pin’ wordt zowel door de dames als de heren gespeeld vanaf de front tees. 
- De ‘Longest drive’ wordt per tee gespeeld, Men (geel & wit) en Ladies (rood & blauw). 
- Eventuele ‘Second nearest’ speelt iedereen van de eigen teebox. 
- Voor de prijzen ‘Nearest to the pin’, ‘Longest drive’, …” moet men persoonlijk aanwezig zijn. Zoniet 
wordt de prijs geannuleerd. 
- Bij ploegwedstrijden worden de prijzen afgeleverd per aanwezige speler. In het andere geval gaat de 
prijs naar de volgende ploeg. 
            
 
                                     HOOFDSTUK 3: ROUTE 36 

 
 Titel 6: Verschillende stappen (Badges) 
 Art 32  1. Welcome: Hcp 54 (badge 1) 
              

2. Theorie: golfregels en code of conduct, individueel af te leggen (badge 2) 

- Men moet lid zijn van de club om deel te nemen aan de theoretische proef.                                         
- Via de Golf Vlaanderen App kan u uw regelkennis oefenen en een ½ badge verdienen.  
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- De schriftelijke, individuele proef gebeurt via het systeem van multiple choice en mag maximaal 80 
minuten duren. 
- De proef bestaat uit 15 vragen over de golfregels, 10 vragen over etiquette en 5 vragen over 
definities.  
- Voor de schriftelijke proef mag golfliteratuur gebruikt worden. Groepswerk is niet toegestaan.  
- Om te slagen moet minimum 80% behaald worden op de gezamenlijke vragenreeksen (24 op 30). 
- Junioren van 13 tot 15 jaar krijgen 5 etiquettevragen en 10 vragen over golfregels: de norm voor 
slagen ligt bij hen op 12 juiste antwoorden op 15.  
- Junioren jonger dan 12 jaar dienen enkel een mondelinge proef af te leggen. 
- Junioren tot 14 jaar kunnen ook hun GVB behalen via een apart stappenplan. 
- Na het slagen voor de regeltest krijgt u uw volledige badge. 
 
3. Skills: lange slagen: korte slagen en putten oefenen (badge 3)  
- De mogelijkheid bestaat om een les te boeken bij een pro, maar dat is niet verplicht. 
- Men kan ook oefenen via tips op golfvlaanderen.be/route-36 
- Badge wordt geactiveerd na een gecumuleerde score te hebben behaald (zie R36 reglement). 
- Clubcontrole gebeurt door op de compact course, onder begeleiding van een pro of een buddy 
(maximum handicap 36), twee kaarten met minstens 16 punten te spelen (2strokes/hole). Op basis 
hiervan wordt de handicap aangepast naar 53 en verkrijgt hij/zij een baanpermissie om een tee-time te 
boeken en vrij te spelen op de compact course (Badge 3 met hcp 53). 
- Na op de compact een extra kaart met 20 punten (2strokes/hole) te behalen door het spelen van 2 
rondjes onder begeleiding van een pro of een buddy (maximum handicap 36, volgens R36 reglement) 
bekomt men handicap 52. 
-  Men kan dan op de grote baan, spelend met een pro, buddy of een clublid met maximum handicap 
36, 9 holes spelen. Mits een 17 punten kaart te spelen, onder begeleiding en vanaf de zwarte paaltjes 
R36  (de dames 20 meter korter, behalve op de par 3 holes), krijgt de speler handicap 51 en toelating 
om deel te nemen aan de baanproef, georganiseerd door de club. 
 
4. Baanproef (test Club)   
- De terreinproef wordt, onder toezicht van een Sportcommissaris of medewerker van de 
Sportcommissie, gehouden op diezelfde verkorte baan (zwarte paaltjes). 
- De spelformule is single Stableford. 
- De speler krijgt 2 strokes per hole. 
- De toegestane tijd om 9 holes in normale condities te spelen is 2 uur. Bij het verstrijken van deze 
tijdsduur zullen enkel de uitgespeelde holes in aanmerking genomen worden om te bepalen of de 
kandidaat geslaagd is. Een begonnen hole mag evenwel nog afgewerkt worden.     
- De kandidaat is geslaagd indien hij minstens 18 Stablefordpunten behaalt EN op voorwaarde dat de 
kandidaat tijdens zijn ronde blijk heeft gegeven van respect voor de code of conduct en voldoende 
kennis van de golfregels.  
- De kandidaat die geslaagd is, krijgt handicap 50 en badge 4 ‘On the Course’ toegewezen. De 
verkregen handicap is resultaatsgebonden.(19p=hcp49 – 20p=hcp48 enz.) Tegelijk bekomt hij/zij een 
baanpermissie voor de 9 holes course en kan hij/zij een tee-time boeken en vrij spelen. 
 
5. Route 36: (badge 5) 
- Vanaf handicap 50 kan de kandidaat deelnemen aan alle interne 9 & 18 holes wedstrijden om in 
handicap te zakken tot handicap 36, en dan na een mail van de Federatie en mits goedkeuring van de 
club, badge nr 5  ‘Route 36’ te bekomen. 
   

  Art 33. Examencommissie, algemeen 
- De examencommissie bestaat uit leden en medewerkers van de Sportcommissie. 
- De leiding van de examencommissie wordt waargenomen door de Captain of een aangestelde 
vervanger. 
            

Art 34. Herexamen en maximale tijd om te slagen voor de baanproef 
- Zij die niet geslaagd zijn voor een bepaald onderdeel (theorie of baanproef) kunnen dat deel de 
volgende maand overdoen. 
- De maximale tijd tussen het afleggen van de theoretische proef en het deelnemen aan de baanproef 
bedraagt 6 maanden (eventueel rekening houdend met winterse omstandigheden). 
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 Art 35. Cat. 4 (36,1-45) en Rabbits (45,1-54): Interne en Externe wedstrijden 
- Een speler kan vanaf hcp 50 aan Rabbitstornooien deelnemen indien hij een handicap bezit van 
36,1-45 (CatIV) en van 45,1-50 (Rabbits). Bij deze wedstrijden, wordt er voorrang gegeven aan de 
Rabbits boven spelers uit Cat IV.  
- Rabbitstornooien worden georganiseerd met als doel de speler de mogelijkheid te bieden om zijn 
handicap te verbeteren en vertrouwd te maken met de wedstrijdomstandigheden, het wedstrijdritme, 
het invullen van scorekaarten, enz. 
Deze wedstrijden worden gehouden onder begeleiding van leden van de Sportcommissie en haar 
medewerkers of van Marshalls.          
- Vanaf handicap 50 kunnen Rabbits ook deelnemen aan 9 holes wedstrijden op Kallo, weliswaar met 
maximum 1 Rabbit per flight. In geval er meer Rabbits ingeschreven zijn dan het aantal flights, zal er 
gehandeld worden volgens last in, first out. 
- Bepaalde wedstrijden kunnen exclusief Rabbits zijn. Voorbeelden hiervan zijn wedstrijden 
georganiseerd door de KBGF of GV, waaronder de Beker van Vlaanderen. 
- Zoals gemeld in Art.27.5 worden Rabbitswedstrijden soms op een externe ‘compact course’ 
georganiseerd. Hieraan kunnen alle spelers met handicap tussen 36,1 en 50 deelnemen, met 
voorrang aan de Rabbits (45,1-50). Het aantal strokes received is afhankelijk van het feit of dit 
parcours al dan niet gehomologeerd is. De strokes werden dan ook bepaald door de KBGF rating 
commissie. Is het parcours niet gehomologeerd, dan worden de strokes received gehanteerd zoals de 
bezochte club dat doet voor haar eigen leden. Bij afwezigheid van enige regeling hieromtrent, geldt als 
playing handicap de clubhandicap -10 strokes voor de heren, -8 strokes voor de dames. 
  
 

HOOFDSTUK 4: HANDICAP 

  
 Titel 7: Handicapsysteem, plaatselijke reglementering 
 Art 36. Algemeen 

- Voor het berekenen van de playing handicap is volgende berekeningsformule geldig: 
 
Playing Handicap = Exact Handicap x Slope Rating/113 + (Course Rating - Par) 
 
- De handicap draagt de naam WHS course rating/playing handicap. 
- Elke speler is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct toepassen van de eigen handicap. 
- De actuele handicap van iedere speler is steeds terug te vinden op BE-golf, maar kan ook recent 
gewijzigd zijn door een gespeelde ronde en nog niet administratief verwerkt. Het behoort iedere 
speler in dit geval met zijn gewijzigde handicap rekening te houden en deze ook aan de 
wedstrijdleiding bekend te maken op straffe van diskwalificatie. 
- Elke speler heeft slechts één handicap. Deze handicap, uitgedrukt in exact handicap, wordt 
vastgesteld en aangepast door zijn home club. 
- Indien een speler lid is van meer dan één club, moet hij zelf vaststellen welke club zijn home club 
is. Hij moet de andere club(s) waarvan hij lid is hiervan op de hoogte stellen. 
- Elke speler moet, indien hij van meer dan één club lid is, de andere club(s) op de hoogte brengen 
van de veranderingen van zijn exact handicap. 
- Elke speler moet met behulp van een playing handicap tabel zijn eigen playing handicap kunnen 
vaststellen. Hij moet tevens zijn aantal strokes received kunnen vaststellen met de tabel voor 
strokes received. 

              
 Art 37. De Handicapcommissie 

- De Handicapcommissie is een subcommissie binnen de Sportcommissie. 
- De Handicapcommissie zal handelen zoals beschreven in het WHS handicap systeem (whs-belgium-
final-version-1-3-5 (IV. Administration of a hcp index Regel 7 Committee Actions). 
 

 Art 38. ‘Extra-Day Score (EDS)’ 
- De aanpassingen van de handicaps gebeuren zoals beschreven in het WHS handicapsysteem.  
- Elke speler kan, wanneer hij via de GV App of i-golf een tee time reserveert, kiezen om een EDS 
kaart te lopen (met marker). Indien hij telefonisch of via mail reserveert, moet hij/zij zich laten 
inschrijven in het EDS register dat op het secretariaat van de club aanwezig is. 
- Er staat geen limiet op het aantal gespeelde EDS kaarten, noch op de handicapgrens (ook cat 1 kan 
onbeperkt EDS kaarten lopen.  
 Bij de inschrijving dienen volgende gegevens vermeld : 
- het aantal holes die hij/zij gaat spelen (9 of 18) 
- datum en startuur 
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- zijn/haar naam/voornaam en federatienummer 
- de naam/voornaam en federatienummer van de marker (max handicap 36 bij markeren voor speler 
handicap 53-51) 
- de exacte handicap en playing handicap van speler en marker 
Hij/zij ontvangt dan een afgestempelde scorekaart waarop hij dezelfde gegevens dient aan te brengen, 
zoniet is de kaart ongeldig. 
- Na het beëindigen van zijn/haar ronde, brengt de speler de scorekaart “zo snel mogelijk” binnen (= 
binnen de week en zeker vooraleer hij/zij een nieuwe qualifying ronde loopt) op het secretariaat of in 
de daartoe voorziene ‘drop box’, getekend door de hem/haar zelf en de marker. 
Indien de kaart niet tijdig wordt binnengebracht, wordt dit automatisch als een ‘no-return’ beschouwd 
en zal de handicap in + aangepast worden. Kan de speler de kaart door omstandigheden niet tijdig 
binnenbrengen of voor zijn/haar volgende qualifying ronde, dan wordt hi/zijj verondersteld het 
secretariaat hiervan per mail te verwittigen met vermelding van de dag, gespeelde course en resultaat. 
Indien mogelijk zal hij/zij de kaart inscannen en doorsturen. 
- De Handicapcommissie zal de kaart zo spoedig mogelijk verwerken. 
- Enkel qualifying kaarten afgestempeld door een officiële Belgische golfclub kunnen 
ingeleverd worden. 
- EDS gelopen in het buitenland moeten aan de Handicapcommissie voorgelegd worden.  
De beslissing van de Handicapcommissie is onherroepelijk. 
- Indien er op de golfbaan waar de qualifying kaart werd gelopen meer dan één wintergreen aanwezig 
is en of de baanlengte verminderd is met 50 meter (9 holes), kan geen geldige scorekaart worden 
aanvaard. Ook moeten er qualifying conditions gelden op het moment dat de ronde gelopen werd. 
- De Handicapcommissie zal zich steeds vergewissen of de procedure volledig en correct werd 
gevolgd alvorens de EDS goed te keuren. Een speler doet er goed aan om de kaart te laten inbrengen 
in BE-golf door het secretariaat van de bezochte club. 
- Opmerkingen: 
* Indien de speler, om welke reden ook, niet direct in staat is de op andere golfbanen gemaakte 
qualifying scores te melden bij zijn/haar home club moet hij/zij als volgt handelen: 
* De speler moet, voordat hij/zij op de golfbaan van zijn/haar home club of op een andere golfbaan 
een wedstrijd speelt, er zeker van zijn dat zijn/haar exacte handicap volledig is bijgewerkt. 
* Indien dit niet het geval is, moet hij/zij eventuele veranderingen van zijn/haar exacte handicap zelf 
uitvoeren en deze melden bij het organiserend comité. 

 
            

HOOFDSTUK 5: CLUBKAMPIOENSCHAP 
 

 
 Art 39. Regels betreffende het Clubkampioenschap 

- Deelname: maximum 24 heren en 12 dames kunnen deelnemen aan het Clubkampioenschap. 
- Proef: heren 36 holes, dames 27 holes. 
- Selectiecriterium voor deelname: Homeclub Beveren  
- Beste spelers (speelsters), volgens rangschikking in handicap op 1 mei van betreffende jaar 
- De deelnemers moeten, sinds het vorige clubkampioenschap, aan minimum 4 wedstrijden 
 georganiseerd door Golfclub Beveren hebben deelgenomen (qualifying- of interclubwedstrijden) of 
deelgenomen hebben aan wedstrijden georganiseerd door Internationale, Nationale of Gewestelijke 
 Federaties en waarbij zij Golfclub Beveren vertegenwoordigden. 
- Startvolgorde Heren: 
- Eerste 18 holes: samenstelling volgens geleide lottrekking, in 2 blokken van 12 spelers. 
 De beste spelers (laagste HCP’s) starten in de tweede groep. 
- Tweede 18 holes: in functie van het resultaat der eerste 18 holes wordt een “cut” doorgevoerd op 
de beste 15 + ex-aequo’s; de beste scores vertrekken in de laatste flight. 
- Startvolgorde Dames: 
- Selectie 9 holes: samenstelling volgens handicap 
De beste speelsters (laagste handicaps) starten eerst. 
- Finale 18 holes: in functie van het resultaat der eerste 9 holes. 
De beste speelsters vertrekken in de laatste flight. 
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Art 40. Regels voor caddies / spelers 

1. De caddie dient lid te zijn van Golfclub Beveren, minstens houder te zijn van handicap 50 en mag 
geen pro zijn. 
2. De caddie draagt de golftas of trekt/duwt de trolley van zijn/haar speler. 
3. De caddie mag zijn/haar speler helpen, zoals advies geven over de clubkeuze, de puttinglijn of de 
richting van de slag. De caddie mag geen advies geven aan andere spelers. 
4. De caddie en de speler zijn een team en dienen de golfregels te respecteren.  
5. De caddie moet te allen tijde de code of conduct van de golfsport respecteren. Hij/zij mag niet 
bewegen, praten, dichtbij of vlak achter de bal of hole staan wanneer de speler of de medespeler een 
oefenswing doet, de bal adresseert of een slag doet. 
6. De caddie moet er ook voor zorgen dat de plaggen en pitchmarks van zijn of haar speler hersteld 
worden en de bunkers geharkt worden. 
7. De caddie moet voldoende stilte bewaren tijdens de duur van de wedstrijd. 
8. De caddie moet voldoende "dicht" bij zijn of haar speler blijven tijdens de duur van het parcours. Hij 
of zij mag ook geen aanleiding geven tot traag spel. 
9. Opmerkingen over andere spelers (bijvoorbeeld aangaande een eventuele overtreding van de 
reglementen) mogen niet rechtstreeks gemaakt worden door de caddie, maar via zijn of haar speler. 
10. De caddie mag geen storend element zijn voor de andere spelers. Indien dat wel zo is en hij of zij 
een belangrijke ‘nadelige’ factor is voor de andere spelers, zal de caddie verwijderd worden van de 
baan. De speler kan bestraft worden voor fouten gemaakt door zijn caddie. 
11. Elke klacht of opmerking aangaande het gedrag van een caddie dient nog tijdens het spelen van 
de ronde en zo snel mogelijk aan de marshall meegedeeld te worden. 
13. De aanbevelingen van de marshalls dienen steeds strikt opgevolgd te worden. De marshall heeft 
het recht om bij ernstige overtredingen de overtredende speler terecht te wijzen en zelfs het 
verdere speelrecht te ontzeggen. 
 

HOOFDSTUK 6: MEN 
 

 Art 41. Algemeen 
- Komen in aanmerking voor deze doelgroep: alle heren vanaf 22 jaar. 
- De coördinatie van deze groep gebeurt door de Captain van de club of door een door hem 
aangestelde Sportcommissaris. 

  
Art 42. Men’s Day 

- Eenmaal per maand tijdens het zomerseizoen wordt de vrijdagnamiddag gereserveerd voor de 
doelgroep Men, waarbij de heren kunnen afslaan van 13u00 tot 16u30, voor 9 of 18 holes. Er wordt in 
principe telkens van hole 1 gestart. Inschrijven via BE-golf tot 18u00 drie dagen voor de wedstrijd.  

  
Art 43. Young Adults 
 - Leeftijd van 22 tot en met 35 jaar 

- Eenmaal per maand tijdens het zomerseizoen wordt de vrijdagavond vanaf 18u00 voorbehouden 
voor de doelgroep Young Adults. 
 
            
     HOOFDSTUK 7: SENIOREN 

 
 Art 44. Algemeen 

- Zijn senioren: alle spelers die in een bepaald kalenderjaar de leeftijd van 50 jaar (dames en heren)  
bereiken. 
- De sportieve werking van de seniorengroep wordt gecoördineerd door de senior captain. 
- De senior captain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice captains, die hem zo nodig 
bijstaan bij de leiding van de voor- en namiddagsessie van de seniorsday. 
- De senior captain maakt deel uit van de Sportcommissie. 
- De senior captain maakt elk jaar een kalender waarin de verschillende senioren-evenementen en 
wedstrijden vermeld staan. 
- De senior captain zit de stuurgroepvergaderingen voor. 
 

 Art 45. Senior’s Day 
Winter: 
- Senioren spelen elke week op donderdag afwisselend een 9 holes wedstrijd volgens een spelformule 
en een single Stableford wedstrijd. Start VM om 10u00 en NM om 13u30. 
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- Aanwezigheid op de wedstrijden: minimum 30 minuten vóór de afslagtijd. Dit laat toe, om in geval 
van forfaits of no show, de samenstelling van de flights aan te passen. 
- De spelformule wordt in principe als “Texas scramble” gespeeld (of andere spelvormen in de 
toekomst) en de winnaars van beide competities worden gehuldigd in april van het daaropvolgende 
jaar. 
 
 
Zomer: 
In de zomer wordt er afwisselend 9 en 18 holes (Rydercup en Zomertour) gespeeld met starttijd voor 
de voormiddagploeg om 9u00 en voor de namiddagploeg, afhankelijk van 9 of 18 holes, om 12u00 of 
14u00. 
De starttijden kunnen lichtjes wijzigen in functie van het aantal inschrijvingen op de 18 holes 
wedstrijden. 
Inschrijvingen gebeuren via het i-golfsysteem. Interne wedstrijden worden 2 weken vooraf 
bekendgemaakt. 
In- of uitschrijven kan tot dinsdag 14u00 voor de wedstrijddag. Externe tornooien worden 5 weken 
vooraf op BE-golf opengesteld voor inschrijvingen, waarbij in-of uitschrijven kan tot 18u00, 5 dagen 
voor de wedstrijddatum. 
Voor de structurele donderdagwedstrijden in Kallo krijgen de deelnemers op woensdag (vanaf 18u00) 
een e-mail toegestuurd met flightgenoten en in geval van shotgun-start ook de de starthole. 
 

HOOFDSTUK 8: DAMES 
 

 Art 46. Algemeen 
- De sportieve werking van de groep der dames wordt gecoördineerd door de ladies captain. 
- De ladies captain kan zich laten bijstaan door één of meerdere vice-captains. 
- De ladies captain maakt deel uit van de Sportcommissie. 
- De ladies captain zal elk jaar een kalender samenstellen met daarin de verschillende evenementen 
en wedstrijden voor de dames. 
 

 Art 47. Ladies Day 
- Elke dinsdag wordt het parcours vrijgehouden voor dameswedstrijden (exclusief feestdagen). 
tussen 12u00 en 17u00. Tot nu toe werd er in shotgun (bij minimaal 24 deelneemsters) gestart om 
12u00, maar er wordt meer en meer opeenvolgend gestart.  
- Aanwezigheid op de wedstrijden: minimum 30 minuten vóór de afslagtijd. 
Dit laat toe, om in geval van forfaits of no show, de samenstelling van de flights aan te passen. 
- Inschrijven kan 3 weken vooraf via BE-golf voor interne wedstrijden en 6 weken vooraf voor de 
externe wedstrijden. 
- Indien de lijst volgeboekt is, kan men gebruikmaken van de reservelijst. 
- De reserves kunnen spelen van zodra iemand in de hoofdlijst zijn deelname annuleert. 
- Voor zover de bezetting van de baan het toelaat, kunnen andere spelers de baan gebruiken, mits 
uitdrukkelijk akkoord van de ladies captain of vice-ladies captain. 
- 4 x per zomerseizoen wordt er een avondtornooi gehouden op 9 holes waarbij de ‘beroepsactieve’ 
dames voorrang krijgen. Het startuur is in principe om 18u00. 
 
 
            HOOFDSTUK 9: JUNIOREN 
 

Art 48. Algemeen 
- Junioren zijn clubleden welke in een bepaald kalenderjaar de leeftijd van 22 jaar niet bereiken. 
- De sportieve werking van de groep der junioren wordt gecoördineerd door de junior captain in 
samenwerking met de leden van het juniorcomité. 
- De junior captain kan zich te allen tijde laten bijstaan door iemand van het juniorcomité. 
- De junior captain maakt deel uit van de Sportcommissie. 
- De junior captain zal elk jaar een agenda maken, met daarin de verschillende evenementen, stages 

en wedstrijden voor junioren. 
- Tijdens de junior activiteiten is het gebruik van alcohol en rookwaren ten strengste verboden. 
- GSM’s en MP3’s zijn verboden tijdens de groepslessen en alle wedstrijden (zowel in Kallo als 
extern).GSM’s zijn enkel toegestaan als GPS-hulp. 
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- Inbreuken op de regels kunnen aanleiding geven tot sancties. Een sanctie wordt bepaald door de 

junior captain in samenspraak met de leden van het juniorcomité. 
- Voor alle zaken hier niet vermeld, zijn het Sportreglement van Golfclub Beveren en de 
golfreglementen van de KBGF van toepassing. 

 Art 49. Groepslessen 
- Groepslessen vinden elke zaterdag plaats te Kallo. Indien een les niet doorgaat worden de junioren 
hiervan verwittigd via e-mail. 
- Groeplessen zijn als volgt onderverdeeld: 
“Smurfen”(kleutergolf 3-6j) 1 woensdag/maand van 14u00 tot 15u00 

“Birdies”  les van 10u00 tot 11u30 
“Eagles”  les van 11u30 tot 13u00                  
- Iedereen dient steeds een kwartier vóór de les aanwezig te zijn. 
- De opwarming is verplicht bij het begin van de groepsles onder begeleiding van de pro. 
- Junioren die te laat zijn, krijgen een sanctie. Deze wordt bepaald door de pro. 
- Behoudens toelating van de junior captain of zijn vervanger, is het niet toegelaten tijdens de les in 
het clubhuis te vertoeven of de les vroegtijdig te verlaten. 
- Indien een bepaalde groep te groot wordt, kan de junior captain in samenspraak met het juniorcomité 
één of meerdere junioren verschuiven naar een andere groep. 

  
Art 50. Wedstrijden (voorwaarden deelname, inschrijven, schrappen) 

1. Algemeen 
- Alle inschrijvingslijsten voor de tornooien staan op BE-golf en zullen minimum 4 weken voor aanvang 
van de wedstrijd opengesteld worden. 
- De inschrijvingslijsten op BE-golf (zowel te Kallo als extern) zullen steeds vermelden: starttijd (voor 
externe tornooien is dit steeds de starttijd van de eerste flight), greenfee (voor externe wedstrijden), 
formule, maximaal aantal deelnemers, sponsor van de wedstrijd, de starter en eventuele extra info. 
- Indien junioren deelnemen aan wedstrijden voor volwassenen dienen zij zich te houden aan alle 
regels die van kracht zijn voor volwassenen, ook deze inzake de afslag tee’s. 
- Bij alle jeugdwedstrijden van de kalender van Golfclub Beveren (intern en extern) is het gebruik van 
een caddie niet toegestaan, behalve indien anders vermeld bij een specifieke wedstrijd. 
 
2. Wedstrijden te Kallo 
- Junior wedstrijden zijn toegankelijk indien men minstens beschikt over R36. 
- Inschrijven voor wedstrijden kan tot 4 dagen vóór aanvang van de wedstrijd. 
- Wedstrijden gaan door bij een minimale inschrijving van drie junioren. 
- Voor wedstrijden dient men minimaal een kwartier vóór de wedstrijd aanwezig te zijn. 
- Wedstrijden dienen niet gespeeld te worden in uniform tenzij anders vermeld op de 
inschrijvingslijst op BE-golf. 
- De startlijsten voor wedstrijden worden opgehangen op het junior informatiebord of bij de starter, 
minimum een half uur vóór aanvang van de wedstrijd. 
- De te gebruiken afslagtee’s op onze baan zijn de volgende: 
* Meisjes: rood 
* Jongens: handicap > 36: rood 
* Vanaf 12 jaar of handicap ≤ 36: geel 
- (Groot)Ouders van junioren en de sponsors mogen deelnemen aan wedstrijden te Kallo op 
voorwaarde dat hun (klein)zoon en/of (klein)dochter ook deelneemt (fungeren indien nodig als 
verantwoordelijke van de flight), en voor zover het aantal ingeschreven junioren dit toelaat.  
Dat wordt telkens beslist op de dag van de wedstrijd zelf, door de juniorcaptain of zijn vervanger.
  
 
3. Externe wedstrijden 
- Inschrijven voor externe wedstrijden kan tot vier dagen vóór de wedstrijd. 
- Externe wedstrijden gaan door bij een minimale inschrijving van zes junioren. 
- De startlijsten voor externe wedstrijden worden in principe per e-mail verstuurd naar de deelnemers, 
dit minimaal twee dagen vóór aanvang van de wedstrijd. 
- Voor externe wedstrijden dient men minimaal een half uur op voorhand aanwezig te zijn. 
- Externe wedstrijden worden steeds gespeeld in junior uniform, tenzij anders vermeld op de 
inschrijvingslijst in BE-golf. 
- Het clubuniform bestaat uit een zwarte broek (lang of kort) of een rok, in combinatie met een witte 
polo en een koningsblauwe trui. Polo en trui zijn bedrukt met het logo van de golfclub en de eventuele 
sponsor(s).  
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- Junioren die deelnemen aan regionale en/of nationale wedstrijden, of trainingen, dragen tijdens deze 
wedstrijd en/of stage het clubuniform of VVG uniform. 
- Wie, indien verplicht, niet in uniform komt naar een bepaalde wedstrijd zal niet toegelaten worden op 
de baan en kan alzo niet deelnemen aan de wedstrijd. 
- Externe wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor junioren met handicap ≤ 36. Uitzonderingen zijn 
mogelijknaargelang de baan waar gespeeld wordt. Deze informatie bevindt zich in de junior kalender 
en/of op de inschrijvingslijsten in BE-golf. 
- De te gebruiken afslag tee’s bij externe wedstrijden zijn de volgende: 
- Meisjes: 
hcp > 18 : rood hcp ≤ 18 : blauw 
- Jongens: 
- Tot en met 9 jaar : rood               
- Tussen 10 en 12 jaar : blauw 
- Vanaf 12 jaar en hcp > 18 : geel 
- Vanaf 12 jaar en hcp ≤ 18 : wit 
- Uitzonderingen voor jongens jonger dan 12 jaar: 
hcp ≤ 30 : blauw 
hcp ≤ 24 : geel 
hcp ≤ 18 : wit 
- (Groot)ouders van junioren mogen deelnemen bij externe wedstrijden, op voorwaarde dat hun 
(klein)zoon en/of (klein)dochter ook deelneemt (fungeren indien nodig als verantwoordelijke van de 
flight), en voor zover het aantal ingeschreven junioren dit toelaat. Sponsors mogen steeds deelnemen. 
  

HOOFSTUK 10 : INTERCLUBCOMPETITIES. 
 

 Art 51. Algemeen 
 

- Een selectie van spelers/speelsters, per categorie, in functie van handicaps, vastgelegd door de 
KBGF. 
- Alle spelers/speelsters die een handicap hebben binnen deze handicapgrenzen kunnen 
aangeschreven worden om zich kandidaat te stellen voor deelname. 
- Iedereen die deel uitmaakt van een Interclub team is verplicht aan te treden in clubuniform.  
- Door zich kandidaat te stellen, gaat de speler/speelster uitdrukkelijk akkoord om, in geval van niet 
opstelling, als caddie te fungeren voor de teamgenoten. 
- Hij/zij gaat tevens akkoord met de beslissingen van de Interclub ploegcaptain betreffende het team 
dat opgesteld wordt. 
- Hij/zij gaat akkoord om in de mate van het mogelijke aan de door de ploegcaptain georganiseerde 
activiteiten deel te nemen (verkenningsrondes, trainingsessies,…). De ploegcaptain kan tijdens deze 
activiteiten zijn spelerskeuze opmaken. 
- Als er meer kandidaten zijn dan mogelijke spelers zal de ploegkeuze van elke ploegcaptain 
onherroepelijk zijn. 
- De ploegcaptain zal tevens instaan voor de administratieve taken en zal de ploegopstelling 
overmaken aan de organiserende verantwoordelijke(n). 
- Opmerking: door de KBGF worden selectiecriteria opgelegd die van jaar tot jaar kunnen wijzigen. De 
Sportcommissie en Interclubcaptains zullen hiermee rekening houden bij het opmaken van de 
selectie van kandidaat spelers/speelsters. 
- De regels voor het Interclubkampioenschap van de KBGF zijn onverminderd van toepassing. 
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