
WEDSTRIJDEN: DE REGELS EN  HET COVID-19 PROTOCOL 
 
Gelukkig mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden. Het blijft natuurlijk van zeer groot belang 
dat het C-19 protocol correct wordt nageleefd om te voorkomen dat de handhaving van de gemeente 
een overtreding van de gemeentelijke noodverordening constateert.  
Onze clubmanager heeft hierover alle informatie. 
 
Om het geheugen van de spelers weer wat op te frissen volgt hieronder een update van het Covid-19 
protocol en de naleving van de Regels. 
 
De Regelcommissie 
22 maart 2021 
 
 

 
NALEVING  GOLFREGELS  EN  COVID-19  PROTOCOL  (update maart 2021) 

Niet naleven van de gemeentelijke noodverordening, kan voor de club grote nadelige gevolgen hebben. 
 
SCOREKAARTEN: 
- NIET uitwisselen voordat u de ronde start (C-19 protocol); 
- spreek goed met uw flightgenoten af wie de marker is voor welke speler en noteer voor de zekerheid  
  ook de scores van de spelers voor wie u niet de marker bent; 
- indien een marker ontbreekt volgt voor de speler DQ (Golfregels); 
- na de ronde met uw marker uw score per hole MONDELING VERIFIEREN, de marker tekent uw kaart  
  NIET maar in plaats daarvan schrijft u zelf wel de naam van uw marker op (C-19 protocol); 
- u moet wel zelf uw scorekaart ondertekenen en direct bij de wedstrijdleiding inleveren (Golfregels); 
- niet ondertekende, onjuiste danwel onleesbare kaarten hebben DQ tot gevolg (Golfregels); 
- bij een niet ingeleverde scorekaart volgt DQ, ook wanneer de score wel digitaal is ingevuld (Golfregels). 
 
UITHOLEN BLIJFT VERPLICHT, de VLAGGENSTOK aanraken is niet toegestaan (C-19 protocol). 
 
IN DE BUNKER indien de harken wegens het C-19 protocol ontbreken: 
- na een slag uit de bunker wordt speler verzocht het zand met voeten o.i.d. zoveel mogelijk te effenen; 
- C-19 protocol:  indien de bal in een bunker in een oneffenheid ligt, mag de speler deze ligging ontwijken 
  door éénmaal de bal te plaatsen op een plek in de bunker, binnen de lengte van 15 cm van de 
  oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole; 
- het aanraken van het zand met een club alvorens de slag is gedaan blijft een overtreding van R 12.2b. 
 
ONWEERSIGNAAL 
- wedstrijd geannuleerd, de baan direct verlaten (C-19 protocol). 
 
VOORKOM SLOW PLAY EN GROEPSVORMING IN DE BAAN EN OP DE TEES! 
Gemeentelijke handhaving vindt ook plaats in het bos en in de baan. 
 
 


