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DE AMERICA BAAN: Wedstrijdorganisatie en - regels  

Inleiding 

De Americabaan is een laagdrempelige 9 holes par-3 baan en maakt deel uit van 
Golfcomplex de Golfhorst. De baan is officieel door de NGF erkend en kent het in bijna heel 
Europa geldende EGA-handicapsysteem. De belangrijkste beginselen daarvan kunt u lezen in 
het NGF-boekje Beknopte gids voor regels en handicap, dat voor € 1 te bestellen is bij 
www.golfboeken.nl. Naast een lidmaatschap, dat een algemeen speelrecht geeft, bestaat 
een lidmaatschap voor alléén de Americabaan. 
 

1-Wedstrijdorganisatie   
 
1.1-Wedstrijden 
Gedurende het hele jaar organiseert de wedstrijdleiding elke vrijdag een wedstrijd. 

Aanmelding voor deelname via de verenigingswebsite tot donderdag 18.00 uur voorafgaand 
aan de wedstrijddag. In de maanden april tot en met oktober wordt op de eerste vrijdag van 
de maand de maandbeker competitiewedstrijd gespeeld. De beste 5 scores, behaald tijdens 
deze 7 maandbekerwedstrijden tellen mee voor het eindklassement. 
In de periode van 1 november tot en met 31 maart wordt er een wintercompetitie 
gehouden, waarbij de wekelijkse resultaten worden opgeteld en het aantal wedstrijden, dat 
meetelt is tweederde van de uiteindelijk doorgegane wedstrijden. 
In samenwerking met de BV worden jaarlijks enkele gezelligheidswedstrijden georgani- 
seerd. Het inschrijfgeld dient vooraf per bank te worden betaald aan de BV of de vereniging. 
Informatie hierover wordt vermeld bij de wedstrijdinfo van de desbetreffende wedstrijd. 

 
1.2-Deelnemers 
Aan een wedstrijd op de vrijdagmorgen mogen meedoen: leden van de Americabaan, leden 
van de grote baan en gasten. De leden van de Americabaan hebben voorrang, hierna de 
leden van de grote baan en vervolgens de gasten. Binnen deze categorieën is de volgorde 
van inschrijving bepalend. Het maximaal aantal deelnemers bij wedstrijden op de vrijdag is 
36. Bij de gezelligheids- wedstrijden 44. 
Gasten worden door de wedstrijdleiding ingeschreven en krijgen een handicap van 54 of 
lager. Gasten die al een EGA- handicap hebben spelen met de daarbij horende playing 
handicap. Ze mogen vijf keer aan de wedstrijden meedoen. Gasten worden ingedeeld in een 
flight met een ervaren golfer.Zij dienen vóór het wedstrijdbegin de greenfee bij de balie af te 
rekenen.  
 

1.3-Toelatingscriteria 
Deelnemers moeten minimaal het kaartje NGF -Golfbaanpermissie hebben.  
 

1.4-Inschrijfgeld 
Leden betalen een inschrijfgeld van € 2 en gasten € 4. 
 
 

http://www.golfboeken.nl/
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1.5-Prijzen 
Golfhorstleden moeten minstens drie keer aan een vrijdagwedstrijd deelnemen voordat ze 
in aanmerking komen voor een prijs. Gasten komen, uitgezonderd bij 
gezelligheidswedstrijden, niet voor een prijs in aanmerking.  

 

2-Regels 

2.1-De golfregels 
De golfregels volgens het meest recente grijze boekje van de NGF inzake golfregels zijn van 
toepassing. Een beknopte versie daarvan vindt u in het hiervóór in de inleiding genoemde 
boekje. Verder geldt het wedstrijdreglement. Zie hiervoor de verenigingswebsite 
Commissies/Wedstrijdcommissie/Wedstrijdreglement. 
 
2.2- Plaatselijke regels 
Er zijn ook plaatselijke regels van toepassing. Ze staan op de wedstrijdkaart. Afstandsmeters 
zijn toegestaan. Bij abnormale omstandigheden kunnen tijdelijke regels van toepassing zijn. 
Deze worden door de wedstrijdleiding medegedeeld. 

 
2.3- Afslagplaatsen 
Als de teemerken bij de afslagmatten (winterafslagplaatsen) staan is afslaan van de mat niet 
verplicht. Als niet van de mat wordt afgeslagen moet de afslag plaatsvinden binnen twee 
stoklengtes diep gemeten vanaf de voorkant van de teemerken. 
 

2.4- Aanwezigheid voor de wedstrijden  
Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich 30 minuten voor de aanvang te melden aan de 
wedstrijdtafel. 

 
2.5- Startsein 
Vrijwel alle wedstrijden worden gestart met shotgun. 
 

 
 
America, 1 april 2016 
 
Lei Holthuijsen       namens de Wedstrijdcommissie 

 
 
 


