
 
 

Gedragscode   : Winge Golf & Country Club 
 
Golfetiquette dragen we in onze golfclub hoog in het vaandel. Met de komst van de nieuwe 
regels heeft de sportcommissie de volgende gedragscode ingevoerd. 
 

Onaanvaardbaar gedrag  
 

• Geen zorg dragen voor de baan :  de speler wordt geacht de bunkers behoorlijk te harken na 
eruit gespeeld te hebben, zijn of haar divots terug te plaatsen en zijn of haar pitchmarks te 
herstellen. 

• Onaanvaardbaar taalgebruik tegenover andere spelers, toeschouwers, vrijwilligers, 
baanpersoneel en andere personen. 

• Respectloos gedrag tegenover andere spelers, toeschouwers, vrijwilligers, baanpersoneel en 
andere personen. 

• Misbruik van clubs of de baan, zoals het opzettelijk gooien of beschadigen van clubs of 
beschadigingen aanbrengen aan de baan of andere infrastructuur van de club. 

• Elke speler wordt geacht de principes van ready golf (zie ad valvas/website) te hanteren. We 
rekenen op de goede wil van de speler om dit actief toe te passen. 

• Van de spelers wordt verwacht dat zij inbreuken tegen de gedragscode de dagzelf melden aan 
het secretariaat of captain. 

 

 Straf voor inbreuk op de bepalingen van de gedragscode : 
 

• Eerste inbreuk : waarschuwing  

• Tweede inbreuk : een schorsing van 2 weken voor alle deelnames aan wedstrijden vanaf de 
volgende maandag. 

• Derde inbreuk : een schorsing van 4 weken voor alle deelnames aan wedstrijden vanaf de 
volgende maandag 

• Vierde inbreuk : een schorsing van 6 weken voor alle deelnames aan wedstrijden vanaf de 
volgende maandag 

 

Inschrijvingen en uitschrijvingen wedstrijden 
 

De inschrijvingen voor alle wedstrijden gaan 3 weken op voorhand open. Tot en met de afsluiting van 
de inschrijvingen kan u zich zonder probleem uitschrijven. Dit geldt eveneens voor de reservelijst, na 
de afsluiting van de inschrijvingen wordt er verwacht dat u kan deelnemen aan de wedstrijd ongeacht 
het startuur. 
 
Annulaties (zonder doktersbriefje) na de afsluiting van de inschrijvingen : 

• 2 vrijstellingen (per jaar). 

• Nadien schorsing van 15 dagen vanaf de volgende maandag. 
 
No Show : 1 maand schorsing vanaf de volgende maandag. 
 
Afwezigheid op de prijsuitreiking en naam genoteerd op de nearest/longest/leary : 1 maand 
schorsing vanaf de volgende maandag. 
 
Het niet respecteren van uw starttijd in de wedstrijd : 2 strafpunten. Meer dan 5 minuten vertraging 
kan leiden tot uw diskwalificatie van de wedstrijd. 

 
HET EIGEN PLEZIER MAG NOOIT TEN KOSTE GAAN VAN HET PLEZIER VAN ANDEREN, 

                                 HOU DUS REKENING MET DE ANDERE SPELERS.  
  
De Sportcommissie, juni 2019 


