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Inleiding 

 

Onderstaande regels beogen een goede doorstroming in de baan te bevorderen en 

daarmee ook de spelvreugde. Het uitgangspunt is dat een gebruikelijke speelronde op hole 

1 start. Blijf altijd correct en beleefd in het geval u aanleiding heeft een speler te wijzen op 

het naleven van de regels. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Regels in de baan 

1. Bij starten op hole 1 gelden de volgende (standing)regels** 

a. Twee- en drieballen hebben gelijke standing. 

b. Alleen-spelende spelers hebben geen standing. 

c. Start uw ronde niet eerder dan dat de vóór u spelende flight op de green van 

hole 1 is gearriveerd. 

d. Vierballen hebben geen standing, behoudens de onder punt 4 genoemde 

uitzondering. 

2. Bij starten op hole 10 gelden de volgende (standing)regels** 

a. Voor starten op hole 10 moet toestemming gevraagd worden van de marshal 

indien aanwezig of bereikbaar. 

b. In het geval geen overleg met de marshal kan plaatsvinden is men, alvorens 

op hole 10 te starten, verplicht om op hole 9 te kijken of daar gespeeld wordt. 

c. Is hole 9 vrij dan kan op hole 10 gestart worden. Is hole 9 niet vrij dan moet 

men wachten tot de flight die van hole 9 komt op hole 10 afgeslagen heeft. 

d. Een flight die van hole 9 komt heeft op hole 10 standing. 

e. Starten op hole 10 is niet toegestaan voor een vierbal. 

 

 ** Standing betreft uitsluitend de volgorde van afslaan op hole 1 of 10. Een flight 

die standing heeft mag als eerste afslaan. Door de baan heeft standing geen 

betekenis meer. 

3. In de baan 

a. Wanneer een flight een volledige hole of meer afstand verliest op een flight 

daarvoor en bovendien een achteropkomende flight ophoudt, moet men deze 

flight doorlaten, ongeacht de grootte van de flight (van een vierbal tot en met 

een alleen-spelende speler). 

b. In het geval dat meerdere flights redenen hebben om achter elkaar te willen 

blijven spelen, dienen zij een achteropkomende sneller spelende flight door te 

laten (van een vierbal tot en met een alleen spelende speler) 

c. Bij zoeken moet direct doorgelaten worden. 

d. Baanpersoneel heeft altijd voorrang. 

4. Uitzonderingen 

 Vierbal 

Met een maximum handicap van 36 heeft een vierbal standing op hole 1 

uitsluitend op zaterdag en zondag van 11.30 tot 13.30 uur en op donderdag van 

13.00 tot 14.30 uur. In de baan gelden de gebruikelijke regels voor doorlaten. 

 Vlaggenwedstrijden 

De Zilveren Kandelaars, Wagener beker en het Senioren Matchplay 

Kampioenschap zijn wedstrijden waarbij spelers standing hebben op hole 1 op 
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werkdagen en het recht hebben een vlag mee te voeren. In het weekend en op 

feestdagen is alleen standing van toepassing indien gestart wordt vóór 10.00 uur 

of ná 15.00 uur. In de baan gelden de gebruikelijke regels voor doorlaten. De 

vlag dient als signaal voor andere spelers om extra oplettend te zijn. 

 Bijzondere categorieën spelers 

Voor gastspelers, spelers met een baanpermissie, spelers met een handicap van 37 

of hoger en jeugdproefleden geldt een specifieke regeling (zie bijzondere 

speelrechten).  

Terug naar inhoudsopgave 
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Etiquette regels 

1. Speel direct een provisionele bal indien twijfel bestaat of de bal gevonden kan worden. 

2. Sta stil en wees stil als anderen slaan. 

3. Loop door naar uw bal zolang uw medespeler nog niet zijn/haar stand heeft ingenomen, 

en zonder hem/haar te hinderen. 

4. Leg plaggen terug en stamp ze goed aan. 

5. Laat bunkers niet ongeharkt achter. 

6. Zet bij aankomst bij de green uw tas of kar naast of voorbij de green in de looprichting 

naar de volgende hole. 

7. Rij niet over de voorgreen en zet uw tas daar ook niet neer. Rij ook niet met uw trolley 

tussen bunkers en green(= nieuw). 

8. Repareer pitchmarks voordat u gaat putten. 

9. Vermijd beschadiging van de green: til uw voeten goed op; draai niet met uw voeten; 

betreed de grond rondom de hole voorzichtig. 

10. Trek de vlaggenstok rechtstandig uit de hole en zorg er bij terugplaatsen voor dat de 

rand van de hole niet beschadigd wordt; leg de vlaggenstok voorzichtig op of naast de 

green daar waar uw medespeler er geen last van heeft. 

11. Noteer de scores bij het starten op de volgende hole. 

12. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, zij dienen bij (dreigend) 

onweer tijdig hun golfronde te onderbreken.  

13. Kledingvoorschriften: 

Zowel voor dames als voor heren geldt dat zowel in de baan als in het clubhuis 

verzorgde kleding gedragen dient te worden. 

Dames 

 polo met kraagje, eventueel mouwloos; 

 shorts op bermudalengte iets boven de knie; 

 nette spijkerbroek toegestaan 

Heren 

 polo met kraag, in de broek gedragen; 

 shorts op bermudalengte iets boven de knie; 

 sokken tot ruim boven de enkel; 

 nette spijkerbroek toegestaan 

14. Indien u twijfelt over het juist toepassen van bovenstaande regels door uzelf of door 

anderen dient u contact op te nemen met de dienstdoende marshal. De marshal heeft 

tot taak een vlot verloop van de doorstroming te bevorderen en erop toe te zien dat de 

regels voor Baangedrag en Etiquette worden nageleefd. De marshal zal het bestuur 

storende overtredingen melden. 

15. Roken in de baan is niet gewenst. Doet men dit toch, dan behoort men de peuken mee 

te nemen. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Bijzondere speelrechten 

1. Gastspelers  

 Gastspelers worden in het weekend in beperkte mate toegelaten. Zij dienen in het 

bezit te zijn van een handicap van 36 of lager, lid te zijn van een Nederlandse A-, B- of 

C-golfclub (of een officiële buitenlandse golfclub).  

 Vrije golfers met een max. handicap van 24 worden eveneens toegelaten.  

 Spelers dienen zich uiterlijk vrijdag aan te melden bij het secretariaat. Uitzonderingen 

bespreken met het secretariaat. 

2. Spelers met Baanpermissie 

 Mogen alleen de baan in met iemand die tenminste over een handicap beschikt. 

 Spelen altijd een tweebal, indien zij niet spelen met iemand met een handicap van 36 

of lager;  

 Slaan altijd af van de oranje tees.  

3. Spelers met een handicap van 37 of hoger 

 Hebben dezelfde rechten als een speler met een handicap van 36 of lager, met dien 

verstande dat zij een tweebal spelen of een flight vormen met maximaal 3 spelers 

waarvan tenminste een speler een handicap van 36 of lager heeft. 

 Advies: Afslaan van de oranje tees. 

 Hebben een vaste tee-reservering op elke eerste en derde woensdag van de maand 

van 08.45 tot 10.00 uur op hole 1 in het kader van handicap Begeleiding. 

4. Jeugdproefleden 

 Jeugdproefleden mogen met toestemming van de pro en uitsluitend onder begeleiding 

van een lid van de SGC met maximale handicap 54, op zaterdag vanaf 15.30 uur 

maximaal 9 holes spelen.  

 Slaan altijd af van de oranje tees. 

 

Afwijkingen van het voorgaande worden vermeld op het publicatiebord in de hal van het 

clubhuis en op de website. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Baanonderhoud 

Het onderhoudsschema van de baan is in overleg tussen baanprofessionals, 

baancommissie en wedstrijdcommissie vastgesteld. Enkele greens moeten in het voorjaar 

extra belucht worden. 

Onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd 

kunnen worden - het weer kan spelbreker zijn - is de baan niet qualifying (NQ) op de data 

vermeld in de wedstrijdkalender 

 

De status van de baan wordt vermeld op het bord naast het clubhuis en op de website. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Het begrip Qualifying 

Het woord "qualifying" kan betrekking hebben op 2 verschillende zaken: 

1. Er is sprake van Qualifying condities: er kunnen Qualifying kaarten worden 

ingeleverd. 

2. Een wedstrijd is qualifying: alle scores van de wedstrijd worden verwerkt voor 

handicapdoeleinden 

1. Qualifying condities: 

 Non-Qualifying condities 

Er is sprake van non-qualifying condities, indien: 

 er meer dan twee tijdelijke greens zijn in een 18-holes ronde; 

 er twee tijdelijke greens zijn, die beiden deel uit maken van hetzij de eerste 9 

holes, hetzij de tweede 9 holes, in een 18-holes ronde; 

 er meer dan een tijdelijke green is in een 9-holes ronde; 

 de totale lengte van de 18-holes baan méér dan 100 meter afwijkt van de 

gemeten baan; dan wel meer dan 50 meter bij een 9-holes traject. 

 door onderhoudswerkzaamheden in een zodanige toestand verkeert dat de baan 

tot "niet Qualifying" wordt verklaard. 

 Een tijdelijke green per 9 holes en de baan is meer dan 50 meter korter dan de 

gemeten lengte of een tijdelijke green op de 1e en een op de 2e 9 holes en de baan 

is meer dan 100 meter korter dan de gemeten baan. 

 Qualifying condities 

Indien er geen sprake is van non-qualifying condities (zie hierboven), dan is er sprake 

van qualifying condities, tenzij de baan door extreem slechte omstandigheden in een 

conditie verkeert, die normaal spel onmogelijk maakt. NB: Onder extreem slecht 

wordt nimmer verstaan: het prikken, slitten, beluchten of bezanden (mits daarna 

geveegd) van de baan (zie bij tijdelijke local rules). (op mededelingenbord ??) 
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2. De wedstrijden  

Elke individuele stableford, strokeplay of "tegen par" wedstrijd, gespeeld onder qualifying 

condities, en gespeeld onder leiding van een wedstrijdcommissie (WC), is per definitie een 

qualifying wedstrijd.  

 

Er is geen sprake van qualifying condities van de baan (zie vorige punt: non qualifying 

condities). 

 Op verzoek van de wedstrijdleiding kan vóór aanvang van de wedstrijd de 

wedstrijd non-qualifying worden verklaard door de HRC (of door de WC). Dit kan 

alleen wanneer extreem slechte (weer- of baan)omstandigheden normaal spel 

onmogelijk maken en ook een tijdelijke local rule geen uitkomst biedt. NB: Het 

prikken, slitten, bezanden (mits daarna geveegd) of beluchten van de baan is op 

zich geen reden de wedstrijd non-qualifying te verklaren.  

NB: Als een wedstrijd niet Qualifying is (bijv. ¾ handicapverrekening), dan kan een 

speler de WC toestemming vragen om toch een Q kaart in te leveren. 

 Tijdens de wedstrijd kan de wedstrijd worden onderbroken (bv. bij onweer) door 

de betreffende WC. De wedstrijd dient daarna te worden hervat. De wedstrijd kan 

worden afgelast, indien normaal spel op de wedstrijddag niet meer mogelijk is. 

Gerealiseerde scores gelijk aan of beter dan de bufferzone moeten worden 

geregistreerd. Overige scores mogen niet worden geregistreerd. 

 Het CBA-systeem bepaalt na afloop van de wedstrijd of er een aanpassing van de 

bufferzone plaats moet vinden dan wel of de wedstrijd Reduction only is. In dat 

laatste geval moeten gerealiseerde scores gelijk aan of beter dan de bufferzone wel 

worden geregistreerd. Overige scores niet. 
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Over local rules (die niet op de scorecard staan) 

Door onderhoud of slechte terreinomstandigheden kan het tijdelijk noodzakelijk zijn een 

local rule van kracht te verklaren. Bij toepassing van een local rule blijven de Qualifying 

condities van kracht (tenzij grootschalig onderhoud wordt gepleegd). De volgende 

situaties doen zich het vaakst voor: 

 Indien de fairway(s) slecht is (zijn): local rule A wordt van kracht. Dit is vaak het 

geval in de periode van 31 oktober tot april, maar is geen automatisme. 

 Door beluchting of bezanding van de fairway of de green kan de ligging van de bal 

zodanig zijn, dat behoorlijk spel onmogelijk is. Local rule B wordt van kracht.. 

 Door werkzaamheden aan bijvoorbeeld de drainage- of beregeningsinstallatie kan 

de bal in of op een geul liggen. Local rule C wordt van kracht. 

Local rule A: "Plaatsen" 

Een bal, die op een "kort gemaaid gedeelte" door de baan ligt, mag zonder straf worden 

verplaatst of worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst, binnen 15 cm van de 

plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole, en niet in een hindernis of 

op de green. Onder deze local rule hoeft de plek vanwaar de bal is opgenomen volgens 

de NGF niet te worden gemarkeerd. De speler mag zijn bal slechts eenmaal verplaatsen 

of plaatsen. Nadat de bal op deze wijze is verplaatst of geplaatst is hij in spel. 

Local rule B: Beluchtingsgaten (door prikken, slitten of snijden) en bezanden (mits 

nadien geveegd) 

Een bal, die door de baan of op de green in of op een beluchtingsgat dan wel in een 

bezand gebied terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en 

gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. 

Op de green mag de bal die in of op een beluchtingsgat terecht komt, geplaatst worden 

op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole waar een dergelijke ligging wordt 

vermeden.  

Local rule C: Beschadigingen 

Beschadigingen "door de baan", veroorzaakt door de werkzaamheden, mogen als GUR 

worden beschouwd. 

Local rule D: Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 

20-1) 

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de 

balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide 

caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden terug 

geplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is 



webpagina HRC 20170112 Pagina 11 

 

alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de 

beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. 

Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als 

gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak door de zwaartekracht, dan 

moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die 

onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst. 

Straf voor overtreding van de Regel:  

Matchplay: Verlies van de hole: 

Strokeplay: Twee slagen. 

 

Terug naar inhoudsopgave 
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Tijdelijke plaatselijke regels Sallandsche Golfclub 'de Hoek' 

De grond rondom de eik op hole 1 en hole 6 bedekt met houtsnippers is een integraal deel 

van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen. 

Afstandsmeters 

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een 

vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die 

zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over 

clubkeuze) overtreedt hij regel 14-3.  

Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs 

slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.  

Straf voor overtreding: bij de eerste overtreding bij matchplay: verlies van de hole. Bij 

strokeplay: 2 strafslagen. Bij de volgende overtreding: diskwalificatie. 

Permanente plaatselijke regels Sallandsche Golfclub 'de Hoek' 

1. Met uitzondering van de verharde weg door de 10e en de 18e hole zijn alle paden een 

integraal deel van de baan. 

2. 'Buiten de baan' is aangegeven door wit gemerkte hekken of palen om het terrein. 

3. Indien er sprake is van een belemmering (R25-1a) door grond in bewerking (GUR), is 

de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b. GUR wordt 

gemarkeerd door blauwe palen.  

4. Indien de bal op hole 18 onspeelbaar tegen het beschermingshek terecht is gekomen, 

mag in aanvulling op regel 24-2 zonder straf gebruik worden gemaakt van daartoe 

aangewezen droppingzone.  

5. Een sproeikop binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal 

mag worden ontweken. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek 

waar de belemmering wordt ontweken maar niet dichter bij de hole.  

6. Straf voor overtreding van de plaatselijke regel of tijdelijke plaatselijke regel: matchplay 

- verlies van de hole; strokeplay - twee slagen. 

Gedragsregels Sallandsche Golfclub 'de Hoek' 

1. Walkanten en overzijde van de sloot rechts parallel aan hole 16 (= buiten de baan) 

mogen niet worden betreden. 

Terug naar inhoudsopgave 
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Bufferzone (vanaf 2016) 

De tabel Bufferzones is ook gepubliceerd op het prikbord van de HRC 

 

 
Terug naar inhoudsopgave 
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Voorwaarden om een Q-kaart of wedstrijdkaart (niet gespeeld op 

de Sallandsche) te registreren 

1. De ronde moet gepeeld zijn op een baan die is aangesloten bij de Europese Golf 

Associatie en voor Nederland de NGF. 

2. De baan moet een officiële course- en slope-rating hebben. 

3. De marker moet minimaal in het bezit zijn van een EGA handicap 54. 

4. De spelvorm moet individueel Stableford, Strokeplay of tegen par zijn en de golfregels 

zijn van toepassing. 

5. De baan moet Qualifying zijn en dit moet op de kaart kenbaar zijn gemaakt door middel 

van een stempel of een sticker op het moment van spelen. 

6. Grens voor het spelen van 18 holes ligt bij 4.4 en bij 9 holes 4.5 deze hcp kun je dus 

niet meer verlagen met een Q-kaart maar alleen met een wedstrijdkaart. Verhogen kan 

dus wel. Voorbeeld : heb je hcp 4.6 en je komt met 40 stf binnen dan past het systeem 

je hcp aan tot de grens van 4.4 Je kunt deze grenzen vinden in: Hcp categorieën 

buffers zone. Deze tabel kun je vinden in de hal van het clubhuis op het bord van de 

Handicap Regel Commissie 

7. De speler is verplicht zijn kaart of kopie daarvan in te leveren bij zijn Home Club. TIP: 

maak een foto van de kaart, deze kan per e-mail worden gestuurd naar 

hrc@sallandsche.nl  

8. Bij wedstrijden moet ook de CBA door de speler op de kaart worden aangegeven. Als 

de CBA nog niet bekend is dan dient de speler te wachten met het opsturen van zijn 

kaart tot deze wel bekend is, zodat de speler de CBA in zijn e-mailbericht kan 

doorgeven. 

9. Registreer de gespeelde kaart in via het ledenportaal (hierna nader uitgewerkt) 

Terug naar inhoudsopgave 
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Registratie Qualifying-kaart via Ledenportaal 

 De speler dient de registratie zelf te regelen via mijn Sallandsche. Dit gaat als volgt: 

 Ga naar onze website, kies voor inloggen 

 

 Vul  je gebruikersnaam en wachtwoord welke door het secretariaat is verstrekt en kies 

hierna "inloggen" 

 

 Kies Proware Ledenportaal 

 

 Kies "Nieuwe score kaart" 

 

 Hierna kan de Q-kaart of wedstrijd-kaart ingevoerd worden, maak de juiste keuzes 

(Baan in Nederland) en vul de overige velden in. Geef aan indien de CBA van 

toepassing is geweest. 

o Voor Buitenlandse kaarten kan alleen het land gekozen worden, lus 9 of 18 

holes en het  aantal stableford punten ingevuld worden. Vul de naam van de 

golfclub in bij "Omschrijving" 
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 Kies "volgende" en vul per hole het aantal slagen in. De score wordt door de software 

berekend. Kies na invoeren voor "Opslaan". De kaart is hierna geregistreerd in het 

systeem en de voorlopige Handicap wordt toegekend. 

 

 

 Nadat de speler zelf zijn Q-kaart heeft ingevoerd via bovengenoemde procedure zal de 

HRC deze kaart in behandeling nemen. 

Terug naar inhoudsopgave 

 


