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1. De Golfregels. 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en door 
de Sportcommissie opgestelde wedstrijdcondities, plaatselijke en tijdelijke regels. De 
wedstrijdcondities en plaatselijke regels zijn terug te vinden op de Millennium Golf 
Hard Card en de tijdelijke regels op de scorekaarten en/of ad valvas op het bord aan de 
afslag van hole 1.  Daar waar in dit wedstrijdreglement gesproken wordt over speler of 
spelers worden zowel vrouwelijke speelsters als mannelijke spelers bedoeld. 
 

2. Inschrijvingen en startlijsten. 
2.1. Inschrijven  voor wedstrijden 

De zondagwedstrijden zijn voorbehouden voor leden en gasten van de sponsors.  Het 
Millennium Open, eenmaal per maand op zaterdag, is open voor alle Belgische golfers. 
Inschrijvingen gebeuren via i-Golf waar ook alle informatie betreffende de wedstrijden 
terug te vinden is.   Inschrijven kan via internet of via het Onthaal. 
Voor weekendwedstrijden kan ingeschreven worden tot en met de donderdag voor het 
weekend om 12h00. 
Er wordt ingeschreven in tijdsblokken met uitzondering van shotgun start-wedstrijden. 
Indien de inschrijvingslijst volzet is kan men inschrijven op de reservelijst. 
Sponsors kunnen voorwaarden opleggen betreffende de formule, groepen en/of 
categorieën. 
 

2.2. Startlijsten 
Na het sluiten van de inschrijvingen worden de startlijsten opgemaakt. 

• Spelers krijgen indien mogelijk een starttijd binnen het tijdsblok waar zij 
ingeschreven hebben. 

• Met opmerkingen of verzoeken over starttijdstip of samenspelen wordt 
enkel in  de mate van het mogelijke rekening gehouden binnen het 
ingeschreven tijdsblok.  

• Voor sponsors en hun genodigden kunnen aparte starttijden voorzien 
worden. 

• Startlijsten worden online gezet en de starttijd wordt via e-mail naar de 
spelers gestuurd. 

• De spelers zijn gebonden aan de starttijden en de groepen. Een speler, die 
niet wil spelen op zijn toegewezen starttijd of in zijn groep, wordt 
uitgesloten. 



• Spelers op de reservelijst worden in volgorde van inschrijving ingedeeld 
naarmate er plaatsen vrijkomen. 
 

2.3. Uitschrijven en afmelden 
Gezien de beperkte plaatsen worden de spelers gevraagd hun inschrijving met zorg op 
te volgen. 
Uitschrijven kan via i-Golf zolang de inschrijvingen niet werden afgesloten. Nadien kan 
enkel telefonisch worden afgemeld, met duidelijke opgave van naam, 
federatiekaartnummer, reden, datum en/of naam van de af te melden deelname via tel 
aan het onthaal. Het tijdstip van de boodschap wordt geregistreerd. 
Niet-deelname zonder verwittigen (“no show”) en afmeldingen worden bijgehouden in 
een register. 
 
2.4. Aanpassing van Startlijsten 
Het aanpassen van startlijsten op de wedstrijddag is de bevoegdheid van de 
Wedstrijdcommissie. 
 
2.5. Resultaten 
Na het verwerken van de resultaten worden ze online geplaatst. 
 

3. Qualifying,  Counting en Non-Qualifying  wedstrijden. 
Als aan alle Handicap Conditions is voldaan zijn alle single wedstrijden Qualifying 
Competitions. Als de Wedstrijdcommissie in overleg met de terreinverantwoordelijke 
vóór de wedstrijd beslist dat niet aan deze voorwaarden is voldaan wordt de wedstrijd 
Non-Qualifying. 
Uitzonderingen : 

• Bij het opstellen van de kalender kunnen vooraf geplande wedstrijden als 
Counting ingericht worden. 

• Omwille van weers- of terreinomstandigheden kan een wedstrijd de dag zelf 
en vooraf als Counting gedefinieerd worden. 

• Wedstrijden buiten Millennium zijn Counting. 
  
Club  in clubs beslissen zelf welke wedstrijd qualifying of counting zijn. 
 
Junioren in handicap-categorie 4 en 5 (d.i. hcp 36 tot 18.5) kunnen 9 holes Qualifying 
wedstrijden spelen. 
 
Na een Qualifying en Counting wedstrijd wordt de handicap van een speler aangepast 
overeenkomstig de richtlijnen van de KBGF. De handicap van een speler, die geen of 
een ongeldige scorekaart inlevert na een Qualifying wedstrijd, wordt aangepast. De 
handicap van een speler, die wegens een geldige reden geen score kan binnenbrengen, 
blijft ongewijzigd. Bij een Counting wedstrijd wordt alleen een verlaging van handicap 
toegepast. 
 

4. Wedstrijdcategorieën  en afslagplaatsen. 
De Captain of de Sportcommissie beslist over de indeling in categorieën in 
samenspraak met de eventuele sponsor. 



De afslagplaatsen hangen af van de indeling der categorieën, zodat elke deelnemer 
binnen één categorie van dezelfde afslagplaats speelt. 
Voor de wedstrijden gelden als regel de volgende categorieën en afslagplaatsen. Voor 
spelformules zoals chapman of scramble kan hiervan afgeweken worden. 
 

Heren I   plus - 16,4  Heren Wit - MWHITE 
Heren II  16,5 - 26,4  Heren Geel - MYELLOW 
Heren III  26,5 - 36  Heren Geel - MYELLOW 
Dames I   plus - 16,4  Dames Blauw - LBLUE 
Dames II  16,5 - 26,4  Dames Rood - LRED 
Dames III  26,5 - 36  Dames Rood - LRED 
Senioren Heren I plus - 16,4  Heren Wit - MWHITE 
Senioren Heren II 16,5 - 26,4  Heren Geel - MYELLOW 
Senioren Heren III 26,5 - 36  Heren Geel - MYELLOW 
Senioren Heren III 75+ **26,5 - 36  Heren Blauw - MBLUE 
Senioren Dames I plus - 16,4  Dames Blauw - LBLUE 
Senioren Dames II 16,5 - 26,4  Dames Rood - LRED 
Senioren Dames III 26,5 - 36  Dames Rood - LRED 
Rabbits : Heren Geel - MYELLOW   Dames Rood - LRED 
Jongens U12* 26,5 - 36   Heren Rood - MRED 

* U12 = tot en met het kalenderjaar waarin hij 12 jaar wordt. 
** 75+ Heren Senioren in categorie III hebben één maal per jaar de optie om te wisselen van afslagplaats van Heren Geel 
(MYELLOW) naar Heren Blauw (MBLUE) of omgekeerd. Ze melden dit bij de Seniors Captain. De Playing Handicap wordt 

berekend volgens Heren Blauw. 
 Mixed wedstrijden I plus      -   36,4 
 Mixed wedstrijden II 36,5 - 72 

 
5. Positie van Tee-markers en Vlag. 

De positie van de tee-markers op de afslagplaatsen en de plaats van de vlag op de 
greens worden beslist door de terreinverantwoordelijke in samenspraak met de 
Captain en/of Sportcommissie. 
Het is aanbevolen de lengte van de baan te respecteren door de tee-markers evenredig 
verdeeld voor en achter de officiële meetpunten te plaatsen en eveneens het verschil in 
lengte tussen back en standard tees aan te houden. 
Voor wat betreft de positie van de vlag op de greens dient de “6-6-6 regel” zoveel 
mogelijk gerespecteerd te worden: 6 gemakkelijk, 6 gemiddeld en 6 moeilijk. De kleur 
van de vlag duidt de plaats op de green aan: 

- rood : vooraan                         
- geel : in het midden                
- wit : achteraan                         

Wanneer een wedstrijd over meerdere dagen wordt gespeeld, mogen de holes en de 
afslagplaatsen op een andere plaats worden gezet (mits op één dag de holes en 
afslagplaatsen op dezelfde plaats staan) – zie R33-2b. 
 

6. Plaatsen. 
De Wedstrijdcommissie beslist in samenspraak met de terreinverantwoordelijke of er 
geplaatst mag worden. De onderstaande plaatselijke regel is dan van kracht: 
“Een bal die op enig “kort gemaaid gedeelte” door de baan ligt, mag, zonder straf, 
worden opgenomen en schoongemaakt. Alvorens de bal op te nemen, moet de speler 
zijn ligplaats merken. De speler moet de opgenomen bal plaatsen op minder dan 15 cm. 
van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole en niet in een 
hindernis of op een green. 



De speler mag zijn bal slechts eenmaal plaatsen en de bal is in spel nadat hij zoals hoger 
omschreven geplaatst werd (regel 20-4). Als de bal niet blijft liggen op de plaats waar 
hij geplaatst werd, is regel 20-3d van toepassing. 
  
Als de bal blijft liggen op de plaats waar hij geplaatst werd en daarna beweegt, is er 
geen straf en de bal moet gespeeld worden vanaf zijn nieuwe ligplaats, behoudens de 
toepassing van een andere Regel. 
Als de speler de ligplaats van zijn bal niet merkt alvorens hem op te nemen, of hem 
verplaatst, op eender welke manier, bijvoorbeeld door hem te verrollen met een club, 
loopt hij een strafslag op. 
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGEL: 
Matchplay - verlies van de hole, Strokeplay - twee slagen. 
Als de speler de algemene straf voor overtreding van deze Regel oploopt, mag geen 
bijkomende straf bij toepassing van deze Regel worden opgelegd.” 
 

7. Gebruik van electrische wagens tijdens wedstrijden 
 

• Boven de 75 jaar heeft men geen medisch attest nodig en speelt men ook mee 
voor de prijzen. 

• Onder de 75 jaar: wil men in aanmerking komen voor de prijzen, dan moet men 
een medisch attest kunnen voorleggen, zonder medisch attest mag men ook 
meedoen aan de wedstrijd, maar men speelt dan niet voor de prijzen. 

De tas van de andere speler altijd, hij of zij niet als men geen medisch attest heeft, rijdt 
deze persoon wel mee, dan speelt deze niet voor de prijzen. Heeft deze persoon wel 
een medisch attest dan mag hij of zij meerijden en spelen voor de prijzen. 
Echtgeno(o)t(e)/partner mag ook in dezelfde buggy meerijden op voorwaarde dat het 
om een 3 -of 4-ball wedstrijd gaat. Voor prijzen meespelen gelden dezelfde 
voorwaarden als hierboven beschreven. 
 

8. Afgelasten en onderbreken van een competitie. 
De terreinverantwoordelijke kan, in samenspraak met de Wedstrijdcommissie, vóór de 
wedstrijd beslissen om de zomergreens, een deel of gans het terrein te sluiten. De 
Wedstrijdcommissie kan de competitie dan nog bvb. op wintergreens laten doorgaan. 
Indien de wedstrijd wordt afgelast wordt dit op i-Golf vermeld en worden de spelers 
per e-mail verwittigd. 
Het afgelasten of het tijdelijk stopzetten van een wedstrijd behoort tot de bevoegdheid 
van de Wedstrijdcommissie. De competitie wordt eventueel tijdelijk stopgezet, zoals 
bvb. in geval van onweer of bij kortstondige wateroverlast. In alle omstandigheden 
moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken worden. 
Het signaal om het spel stop te zetten is één aanhoudende toon van de toeters.   De 
spelers markeren hun bal en verzamelen in het clubhuis. Na maximum 1 uur worden de 
deelnemers op de hoogte gebracht of de competitie gestaakt of opnieuw hernomen 
wordt. Bij hervatting krijgen de spelers 10 minuten tijd om hun plaats terug in te nemen 
waar het spel werd onderbroken. Een onderbroken toon van de sirene zal aangeven dat 
het spel effectief terug kan herbeginnen. Regel 6-8d beschrijft de handelwijze wanneer 
het spel wordt hervat. 
Een speler blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 
 



Wanneer 90% van de deelnemers de wedstrijd voltooid hebben en de wedstrijd wordt 
definitief gestaakt, wordt de competitie als geheel niet afgelast. In geval een ronde of 
competitiedag wordt afgelast van een competitie die over meerdere rondes of 
wedstrijddagen wordt gespeeld, wordt in samenspraak met de sponsor beslist of de 
competitie als geheel wordt afgelast of dat het resultaat van de wedstrijd wordt 
berekend met alle ingeleverde scorekaarten van de competitie. 
Deelnemers die hun ronde niet voltooid hebben, kunnen hun wedstrijdfee 
terugvorderen. Wordt de competitie volledig afgelast dan kan iedereen zijn 
wedstrijdfee terugvorderen. 
Wordt een wedstrijd gestaakt of afgelast dan wordt er geen handicap verhoging 
toegepast (ref. EGA Handicap Systeem). Scorekaarten ingeleverd vooraleer de 
wedstrijd wordt afgelast, komen bijgevolg enkel in aanmerking voor hcp verbetering. 
 

9. Verlaten van groep. 
Een speler mag het spel niet staken en zijn groep verlaten zonder geldige reden. 
Alles dient in het werk te worden gesteld opdat de overblijvende speler of spelers van 
die groep hun wedstrijd met een marker kan of kunnen uitspelen. De samenstelling van 
groepen mag enkel mits toestemming van Wedstrijdcommissie gewijzigd worden. 
 

10. Wedstrijdcommissie. 
De Wedstrijdcommissie is samengesteld uit de Captain, de starter, de 
onthaalmedewerker, de caddiemaster en de wedstrijdverantwoordelijke. 
De sportcommissie stelt per wedstrijd de wedstrijdverantwoordelijke aan.  De 
wedstrijdverantwoordelijke persoon is het aanspreekpunt voor alle sportieve kwesties 
van de dag. 
 

11. Starter en Marshalls. 
De richtlijnen van de starter (indien aanwezig) en marshall moeten worden opgevolgd. 
 

12. Scorekaart. 
De wedstrijdfee dient betaald te worden bij afhalen van de scorekaart. 
Na afloop van de wedstrijd dient iedere speler de scores voor iedere hole te 
controleren met de marker. Twijfelachtige punten met betrekking tot de golfregels of 
etiquette worden aan de Wedstrijdcommissie voorgelegd, die alvorens te beslissen een 
KBGF Referee raadpleegt. Nadat de kaart zowel door de speler als de marker is 
ondertekend, moet de speler zijn scorekaart zo spoedig mogelijk inleveren. Tenzij 
anders vermeld in de wedstrijdcondities van de dag moet de scorekaart in de 
wedstrijdbus aan het onthaal gedeponeerd worden. 
 

13. Melden van onregelmatigheden. 
 Onregelmatigheden vastgesteld tijdens een wedstrijddag moeten door eenieder 
onmiddellijk gemeld worden bij de Wedstrijdcommissie, uitzonderlijk kan men dit nog 
doen tot 12u00 de dag na de wedstrijd. 
Alle geschillen worden door de Wedstrijdcommissie onderzocht en haar beslissing is 
definitief. 
 

14. Prijsuitreiking en prijzen 



Het uur van de prijsuitreiking van de gesponsorde wedstrijden staat indicatief vermeld 
op de scorekaart en op de bevestigingsmail van de starttijd.  De richttijd voor de 
prijsuitreiking van weekendwedstrijden is 19h00. 
 
Elke speler bevestigt zijn aanwezigheid met het aanduiden van ”Pricegiving Yes” op zijn 
scorekaart. Indien een speler zich wenst te verontschuldigen duidt hij “Pricegiving No” 
aan. Geen aanduiding komt overeen met “Pricegiving No”. 
 
Stads- of sportieve kledij (geen golfkledij of golfschoenen) wordt aanbevolen uit 
respect voor de sponsors. 
 
Een speler die zich niet verontschuldigd heeft dient verplicht aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking. Bij teamwedstrijden dient slechts 1 speler van de groep aanwezig te zijn. 
Bij afwezigheid op de prijsuitreiking wordt de prijs doorgegeven aan de volgende 
speler, tenzij de prijsuitreiking niet op dezelfde dag als de wedstrijd plaatsvindt. In het 
laatste geval blijven de prijzen ter beschikking op het Secretariaat.  
 
Bij Clubwedstrijden is er geen prijsuitreiking op de wedstrijddag en kunnen de prijzen 
nadien afgehaald worden op het Secretariaat. 
Men’s day, Ladies Day en Senioren wedstrijden hebben andere afspraken i.v.m. 
prijsuitreikingen. 
 
Brut- en Netprijzen zijn niet cumuleerbaar.  De brutprijs primeert.  Deze zijn nog wel 
cumuleerbaar met de prijs voor de longest drive en nearest to the pin of een speciale 
aanwezigheidsprijs en/of extra prijs met meerwaarde. 
 
Wie meedingt voor een ‘Longest drive’ of ‘Nearest to the pin’ dient verplicht aanwezig 
te zijn op de prijsuitreiking, omdat deze prijzen niet kunnen doorgegeven worden. 
 
Ter verduidelijking: een longest drive moet op de fairway liggen een nearest tot he pin moet 
niet op de green liggen. 
 

15. Wintercup. 
 
Afwijkende regels voor de Wintercup worden in een afzonderlijk reglement 
beschreven. 
 

16. Sancties. 
Bij inbreuken of het niet naleven van dit wedstrijdreglement kan de speler 
gesanctioneerd worden. 
 

17. Afwijkingen en onvoorziene zaken. 
De Captain en/of Sportcommissie beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet 
voorziet. 
 
 


