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REGLEMENT VOOR GOLFACTIVITEITEN VAN DE HOLLANDSCHE GOLFCLUB 
 
Dit reglement is van toepassing op alle golfactiviteiten die door de Hollandsche Golfclub worden 
georganiseerd. Dit reglement is opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen die meedoet aan een 
golfactiviteit weet welke ‘regels’ er gelden. En welke regels niet.  

 
En ook hier geldt ons motto: GOLFEN MET EEN GLIMLACH 
 

1. Wedstrijdcommissie en wedstrijdleiding 
Met de ‘wedstrijdcommissie’ wordt de wedstrijdcommissie van de Hollandsche Golfclub bedoeld. 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van golfactiviteiten (waaronder ook 
wedstrijden). Een belangrijke taak van de wedstrijdcommissie is ervoor te zorgen dat spelvorm en 
activiteit zorgen voor spelplezier bij alle deelnemers. Voor elke activiteit wordt er ook een 
wedstrijdleiding aangewezen. 
 

2. Wie mogen er meedoen aan golfactiviteiten? 
Alle leden van de Hollandsche Golfclub (HC) zijn welkom om mee te doen aan alle golfactiviteiten. 
Tenzij er vanwege de wedstrijdvorm een specifiek spelniveau is vereist, maar dit wordt dan in de 
voorwaarden van die specifieke activiteit vermeld. 
Ook niet-leden (van de HC) kunnen in specifieke gevallen welkom zijn; dit staat dan bij de activiteit 
vermeld.  
 

3. Huisregels   
Op alle deelnemers aan golfactiviteiten zijn de Huisregels van de betreffende golflocatie van 
toepassing.  
 

4. Deelname 
• Bij inschrijving voor een activiteit geldt de volgorde van inschrijving. De spelers die zich als 

laatste hebben ingeschreven (en niet meer mee kunnen doen) komen op een reservelijst. 
• Deelnemers zullen voorafgaand aan de golfactiviteit hun ronde bij de receptie moeten betalen. 

Bij deelnemers met een speelrecht wordt hun ronde van het speelrecht afgeboekt.  
• Deelnemers moeten op tijd aanwezig zijn en zich bij de wedstrijdleiding melden. Voor ‘op tijd’ 

hanteren we 30 minuten voor aanvang van de activiteit, tenzij er bij de specifieke activiteit 
andere tijden gelden. 

• Bij annulering kan een deelnemer dit melden aan de betreffende wedstrijdleiding. Hierbij zijn de 
annuleringsvoorwaarden van de betreffende golflocatie van kracht. 
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5. Speeltempo/ Ready Golf 

Voor alle activiteiten geldt dat het speeltempo en de maximale rondetijden voor de betreffende 
golfbaan gelden. En natuurlijk: Speel Ready Golf! 
 

6. Spelregels 
Afhankelijk van de golfactiviteit kunnen er specifieke spelregels gelden.  
Als er golfactiviteiten zijn waarbij de officiële golfregels van toepassing zijn, dan bedoelen we 
daarmee de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de R&A en de (tijdelijke) plaatselijke regels 
geldend voor de betreffende golflocatie. 

 
7. Aanvullende voorwaarden voor een activiteit 

Het kan zijn dat voor specifieke activiteit nog aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan bij 
de betreffende activiteit (op de website) genoemd. 
 

8. Buggy’s of andere vervoersmiddelen 
Het is bij alle golfactiviteiten georganiseerd door de wedstrijdcommissie toegestaan om gebruik te 
maken van een buggy of andere vervoersmiddelen (mits toegestaan op de betreffende golfbaan). 
 

9. Oefenen op een ‘wedstrijddag’ 
Het is bij alle golfactiviteiten georganiseerd door de wedstrijdcommissie toegestaan om te oefenen 
op de golflocatie (golfbaan) tijdens de wedstrijddag. 
 

10. Prijsuitreiking 
Als een deelnemer niet aanwezig is bij de prijsuitreiking zal de prijs komen te vervallen. Tenzij de 
wedstrijdcommissie hierover anders beslist.  
 

11. Bevoegdheden wedstrijdcommissie 
• De wedstrijdcommissie is altijd (om haar moverende redenen) bevoegd deelnemers de 

deelname tot golfactiviteiten te ontzeggen: bv omdat deelnemers de Huisregels (hebben) 
overtreden, bij expres niet houden aan de golfregels, onaardig omgaan met anderen etc.  

• Bij serieuze activiteiten (wedstrijden waarvoor officiële golfregels gelden), in uitzonderlijke 
individuele gevallen, mag de wedstrijdcommissie beslissen een regel over ‘waarschuwing’ of  
‘de straf diskwalificatie’ niet op te leggen, deze te veranderen of wel op te leggen, als de 
wedstrijdcommissie dat gerechtvaardigd vindt. 

• De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement (en de aanvullende 
wedstrijdvoorwaarden) niet voorziet. 


