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CLUBREGLEMENT WESTGOLF : 

Door uw lidmaatschap met Westgolf verklaart U zich akkoord met dit reglement en verbindt 

u zich tot de naleving ervan. 

Dit Reglement van Interne Orde (huishoudelijk reglement), alsook alle navolgende 

wijzigingen , treden in werking 10 dagen na het publiceren ervan op de website van de club. 

Aldus  voorgesteld en aanvaard door de Sport Commissie van 5 februari 2020 . 

Indien U vragen hebt, kunt U zich steeds richten tot het secretariaat ( Olivia Wynen) of de 

Captain van de club (Nicole Loquet) 

 

1. .Algemene regels. 

Elk lid verbindt er zich toe om zich waardig, eerlijk en sportief te gedragen, met respect voor 

de regels, het terrein , de etiquette en de golfcultuur in het algemeen. 

• Driving range: Het is verboden materiaal eigen aan de driving range te gebruiken 

voor andere doeleinden. Het gebruik van oefenballen op het terrein is 

VERBODEN!!!. Een overtreding hieromtrent wordt bestraft met het verlaten van 

het terrein en een schorsing voor de volgende wedstrijd waarvoor deze speler zou 

ingeschreven zijn. 

•  De oefenballen zijn gratis en de emmers dienen terug geplaatst te worden na de 

oefensessie 

• Huisdieren: zijn toegelaten aan de leiband op het terrein en de oefenfaciliteiten en 

in het clubhuis, mits zij geen storend element zijn. De eigenaar is verantwoordelijk 

voor zijn/haar dier. 

• Gebruik van buggies: Het gebruik van deze voertuigen zijn toegelaten op 

Westgolf. De Sport Commissie  kan echter te allen tijde beslissen om het gebruik 

te verbieden omwille van klimatologische omstandigheden of van de slechte staat 

van het terrein, en dit om het terrein te beschermen. 

• Kledij: Op het terrein worden altijd golfschoenen gedragen. 

 Jeans zijn niet toegelaten.  

Bij grote gesponsorde tornooien alsook bij Interclubwedstrijden en bezoek aan 

 andere clubs in groep dragen de deelnemers bij voorkeur het clubuniform. 

Wij verplichten dit niet maar het wordt aangeraden uit respect voor de sponsors 

en als eenheid op verplaatsing. 

Dames uniform:  Witte polo met of zonder mouwen, lange beige broek, rokje, 

bermuda, 2/3 van het bovenbeen bedekt. Geen leggings, training, topjes, T-shirts, 

lage halsuitsnijdingen. Geen zichtbaar ondergoed en kousen verplicht. 
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Heren uniform:  Witte  polo met korte of lange mouwen. Kraag verplicht! Lange 

beige broek of bermuda ook met 2/3 bedekt van het bovenbeen. Geen T-shirts, 

geen training, geen strand shorts. Geen zichtbaar ondergoed en kousen verplicht. 

• Golfmateriaal: Op de golfbaan moet elke speler zijn/haar eigen golftas gebruiken 

en niet meer dan 14 clubs bij zich te hebben. 

• Greenkeepers: Zij hebben te allen tijde voorrang op de baan. Wacht altijd op een 

teken van de greenkeepers vooraleer te spelen. 

• Juniortrainingen: Tijdens de oefensessies hebben de junioren voorrang op de 

volwassenen . 

• Divots en plaggen: Deze dienen steeds terug gelegd te worden uitgezonderd op de 

tee-boxen. 

• Pitchmarks:  Het herstellen van pitchmarks op de greens is verplicht. Heb altijd 

een pitchfork op zak en wees hoffelijk: herstel ook een pitchmark die niet door 

Uzelf werd gemaakt.  

• Bunkers: Deze worden altijd langs de laagste kant betreden en geharkt. 

• Trolleys: Het gebruik hiervan kan door de slechte staat van de baan verboden 

worden. Je loopt nooit met de trolley over de greens, de foregreens en de 

afslagplaatsen. Ook niet tussen de bunkers. 

• Marshal: De spelers zijn  verplicht de opmerkingen van de marshal te respecteren. 

Hij ziet door zijn regelmatige aanwezigheid op het terrein toe of de reglementen 

nageleefd worden.  

• GSM: Het gebruik van GSM is tijdens de wedstrijden verboden uitgezonderd in 

noodgevallen. B.v.: een speler wordt onwel op een hole . Men verwittigt 

onmiddellijk het secretariaat tel: 058241077 en/of het noodnummer 112. 

Buiten de wedstrijden wordt dit wel toegestaan echter zonder de anderen te 

hinderen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor personen die 

beroepshalve verplichtingen hebben . 

• Roken: Sigarettenpeuken schaden het terrein en zijn zeer traag afbreekbaar. 

Gelieve de peuken in een asbakje bij te houden dat U zelf meebrengt. 

• Bezoekers: Een bezoekende speler neemt voorafgaand contact op met het 

secretariaat om de beschikbaarheid van het terrein te checken en anderzijds de 

betaling van de greenfee te regelen. Op maandag is het clubhuis gesloten maar 

alle voorzieningen zijn aanwezig om de greenfee te voldoen bij de ingang van het 

clubhuis. 

De tarieven en voorwaarden voor een greenfee speler zijn terug te vinden op de 

clubwebsite 

Iedere bezoekende speler moet in het bezit zijn van een geldige Federatie-kaart. 

Bezoekende spelers dienen steeds de reglementen en de local rules van ECPG te 

respecteren. 

Bezoekers die spelen zonder een geldige greenfee of bezoekers die de regels niet 

respecteren / spelen zonder Federatiekaart noch hcp, zullen van het terrein 

gewezen worden en hun desbetreffende home club zal van de overtreding op de 

hoogte gebracht worden. 
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• Sancties: Ongepast gedrag:   volgens gedragscode IOG voor spelers en caddies( 

versie 24/05/2019 ) 

Van een speler  wordt verwacht dat hij/zij speelt in de geest van het spel door: 

1. Zich integer te gedragen( regels volgen, alle straffen toepassen, eerlijk zijn in 

alle aspecten van het spel) 

2. De anderen te respecteren ( aan een vlot tempo spelen, het spel van de andere 

niet storen) 

3. Uit te kijken voor de veiligheid. 

4. Goed voor de baan te zorgen ( divots terugleggen, bunkers egaliseren, 

pitchmarks repareren en geen onnodige schade aan de baan veroorzaken) 

Indien zich ongepast gedrag of overtredingen van deze normen voordoen, kunnen 

naast disciplinaire sancties ook 1 of 2 strafslagen opgelegd worden of 

diskwalificatie.  

Onacceptabel gedrag is onder meer: 

1. Opzettelijke oneerlijkheid in eender welk aspect van het spel.  

2. Gebruik van onaanvaardbare taal (onbeleefd, beledigend, agressief) of 

onrespectvol tegenover andere spelers, toeschouwers, officials. (Dit betreft 

niet een occasionele krachtterm bij een gemiste slag) 

3. Verzuimen zorg te dragen voor het terrein: spelers zijn verantwoordelijk voor 

het rakelen van de bunkers, de divots terug te leggen en pitchmarks te 

herstellen. 

4. Misbruik van clubs: het opzettelijk gooien of beschadigen van clubs of schade 

berokkenen aan het terrein of eigendommen. 

5. Verboden speelzones te betreden of uit te spelen indien dit vermeld staat in de 

local rules. 

Tijdens het spelen moet de benadeelde speler duidelijk meedelen dat deze 

handelingen niet conform zijn  met de gedragscode. 

Bij het indienen van de scores moet het ongepast gedrag aan de wedstrijdleiding 

(marshal ,Captain enz) meegedeeld worden. (De overtreder kent de gedragscode, 

iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Het mag nooit het probleem 

van de melder worden) 

De wedstrijdleiding zal de nodige informatie verzamelen en kan een gepast gevolg 

geven en de strafmaat toepassen. 

1. 1ste overtreding: 1 strafslag 

2. 2de overtreding: algemene straf (2 strafslagen/ verlies van de hole) bovenop 

de 1ste overtreding. 

3. 3de overtreding: diskwalificatie ( beslissing van de volledige wedstrijdleiding) 

4. Stableford , idem maar aftrek van het puntentotaal. 
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• Schade, klachten: Elk lid heeft de morele plicht elke vastgestelde schade te melden 

aan het secretariaat of de captain. Elk lid die schade toebrengt aan eigendommen 

van Westgolf of van andere leden, zal de schade vergoeden. Zoals reeds hoger 

vermeld werd, zullen de klachten intern behandeld worden door de Captain en 

naarmate de aard van de klacht voorgelegd worden aan de Sport Commissie. 

 

• Uitschrijven afmelden, prijsuitreiking, afwezigheden bij prijsuitreikingen, kledij enz  

 

Elk lid ingeschreven voor een tornooi, schrijft zich tijdig uit indien hij/zij door 

omstandigheden niet kan deelnemen. Bij voorkeur de dag voor de wedstrijd. 

De deelnemers zijn aanwezig op de prijsuitreiking in gepaste kledij (geen 

golfkledij). Bij afwezigheid van een winnaar wordt de prijs doorgegeven aan de 

volgende in de rangschikking. 

Uitzonderingen mogelijk per afdeling.  

Niet opdagen voor een wedstrijd zonder een verwittiging: geen deelname aan 

de volgende wedstrijd in dezelfde categorie: b.v: en deelnemer is niet aanwezig 

aan de start van een Grand prix wedstrijd zonder te verwittigen. Deze speler zal  

aan de volgende Grand Prix wedstijd niet mogen deelnemen. 

De winnaars van de  wedstrijden voor de Westgolf Cup/ Ladies/ Men/ Seniors die 

over het hele jaar loopt en verrekend worden, dienen op de receptie van het 

finalefeest aanwezig te zijn.  

De waardevolle prijzen worden met ingang van 2020 niet meer bijgehouden en 

later gegeven . 

 

2.  Rechten en plichten van leden. 

• Bij toetreding als lid ontvangen zij  een exemplaar van het reglement. 

• Voor zover de oefenfaciliteiten niet gesloten zijn voor werkzaamheden, 

onderhoud, weersomstandigheden, wedstrijden of commerciële activiteiten 

,hebben alle leden het recht om de oefenfaciliteiten te gebruiken. 

• Voor zover het golfterrein niet gesloten is of gebruikt wordt voor bovenstaande 

activiteiten, heeft elk lid het recht om recreatieve rondes te spelen voor indien het 

lid voldoet aan de voorwaarden om op de baan te mogen, een Federatiekaart 

bezit en een GVB en , na het afleggen van het theoretisch en technisch examen, 

een hcp. 

• Elk lid kan  voorstellen en klachten neer leggen bij de clubraad.  

De clubraad of de Club captain is gehouden deze voorstellen en/of klachten zo 

spoedig mogelijk te behandelen en het resultaat aan het lid te berichten. 

• Elk lid heeft de plicht :  

• de secretaris van de club te verwittigen van elke wijziging van zijn/haar 

persoonsgegevens. 

• Het lidgeld alsook in voorkomend geval de federale bijdrage tijdig te betalen 
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• De reglementen van Westgolf en daarnaast ook de richtlijnen opgesteld door de 

Golf Federatie stipt na te leven. 

Captain Nicole Loquet en de Leden van de Sport Commissie. 5 februari 2020. 

 

NV WESTGOLF 

Bassevillestraat 81 

8434 WESTENDE 

info@westgolf.be 

www.westgolf.be 
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