
 

  
 

INBREUKEN EN SPORTIEVE SANCTIES 
Etiquette en Reglementen 
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1. Algemeen.  
Inbreuken tegen de etiquette, reglementen en gedragsnormen van Millennium Golf 
kunnen leiden tot het sanctioneren van een speler. Sancties kunnen opgelegd worden 
door de Marshals, de Captain(s), de Sportcommissie en de Wedstrijdcommissie.  
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 
Millennium Golf.  
 
2. Sportieve sancties.  
2.1. Verwittiging  
Bij een eerste en lichte inbreuk wordt meestal een mondelinge verwittiging gegeven.  
Verwittigingen vervallen op het einde van het seizoen.  
 
2.2. Terrein verlaten  
Een speler dient onmiddellijk de golfbaan te verlaten.  
 
2.3. Wedstrijdschorsing  
Er mag niet deelgenomen worden aan wedstrijden gedurende de opgelegde schorsing.  
Indien een speler reeds ingeschreven was vóór de wedstrijdschorsing opgelegd werd, 
geldt ze niet voor teamwedstrijden zoals 4BBB, Foursome enz. omdat dan de 
ingeschreven partner benadeeld wordt.  
 
2.4. Terreinschorsing  
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.  
 
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.  
 



2.6. Doorverwijzing naar Tuchtcommissie  
Bij herhaalde en/of zeer ernstige inbreuken wordt de speler doorverwezen naar een 
Tuchtcommissie (ad hoc samengesteld met minimaal een vertegenwoordiger van het 
management, het sportcomité en de ledenraad).  
 
3. Onderzoek van de inbreuk.  
De Captain, de Sportcommissie of de Wedstrijdcommissie onderzoekt de inbreuk, en zal 
afhankelijk van de aard, ernst en/of eventuele herhaling van de inbreuk de sanctie 
bepalen. Het betreffende lid kan tijdens het onderzoek gehoord worden en zich 
verdedigen.  
 
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.  
 
5. Betwisting van sanctie.  
Het betreffende lid kan na de bekendmaking de sanctie betwisten via het secretariaat, 
waarna de zaak opnieuw wordt onderzocht. Wanneer hij 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.  
 
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. 
 
5. Geldigheid van sanctie   
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 er geen inbreuken meer zijn tegen 16 september 2018 geen “no shows” meer 
heeft, 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. 
 
6. Logboek 
De verwittigingen, sancties en inbreuken worden in het sanctielogboek bijgehouden. 
 
 
 



 
 
 

 
 Inbreuk of 

Reglement 
Sanctie 

Etiquette • Onsportief of 
onhoffelijk 
gedrag 

• Veiligheid - 
spelers of 
terreinpersoneel 
in gevaar 
brengen 

• Zorg voor de 
baan - geen 
respect tonen 
voor het terrein 

• Roken op de 
baan  - zonder 
zakasbak 

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

Het negeren van 
tijdelijke 
maatregelen en 
voorschriften op het 
terrein of op de 
oefenfaciliteiten 
(zandzakjes, local 
rules, 
noppenbanden). 

1ste : verwittiging 
2de : 1 week 
terreinschorsing 
3de: 2 weken 
terreinschorsing 

Storend of 
ongeoorloofd 
gebruik van GSM  
 

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

Ongepaste golfkledij Kledij aanpassen, 
zo niet terrein 
verlaten + 
1ste : verwittiging 
2de : 1 week 
terreinschorsing 
3de: 2 weken 
terreinschorsing 

Uitrusting Gebruik van 
practiceballen op 
terrein (uitzondering: 
les met Pro) 

Terrein verlaten + 
1ste : 1 week 
terreinschorsing 
2de : 2 weken 
terreinschorsing 
3de : 4 weken 
terreinschorsing 

Gebruik van 
practiceballen op 
putting green, 
chipping green, 
compact holes en 
oefenbunker  
(uitzondering: les 
met Pro) 

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

Wedstrijden Afmelden zonder 
geldige reden na 
bekendmaking van 
startlijst  

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 



  wedstrijdschorsing 
Afmelden zonder 
geldige reden de dag 
zelf 

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Niet komen opdagen 
(No Show) 

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Niet spelen op 
toegewezen starttijd 
of in groep 

1ste : 1 week 
wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Het spel staken 
zonder geldige reden 

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Vals spelen  - bewust 
niet toepassen van 
golfregels of straffen  

1ste : 1 week 
wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Scorekaart vervalsen   
 

1ste : 4 weken 
wedstrijdschorsing 
2de : 
tuchtcommissie 

Niet opvolgen 
richtlijnen van 
Starter en Marshall 

1ste : verwittiging 
2de : 1 week 
wedstrijdschorsing 
3de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 

Prijsuitreiking 
 
 

Afwezig bij 
”Pricegiving Yes”  

1ste : 1 week 
wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken 
wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken 
wedstrijdschorsing 

Afwezig voor 
Longest, Nearest enz. 

2 weken 
wedstrijdschorsing 

Kledij niet volgens de 
voorschriften 

Prijs geweigerd 

Toegang 
terrein 

Weekmember in 
weekend zonder 
greenfee 

Terrein verlaten 
en tuchtcommissie 

Bezoeker zonder 
practicefee- of 
greenfee ticket 

Bezoeker : club 
verlaten + 
opmerking naar 
homeclub 
Vergezellend lid : 
tuchtcommissie 

Starttijd reservatie – 
niet opdagen 

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

Meer dan 4 spelers in 
een groep  

Groep opsplitsen 



 


