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Wedstrijdreglement Ryder Cup ANWB Golf vs #Het Rijk Golf 
 
 

1. Wedstrijdregels 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & 

Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules van de betreffende golfbaan. 

 

2. Wedstrijdreglement/-leiding 

Voor de Ryder Cup ANWB Golf v. #Het Rijk Golf is bovendien dit algemene wedstrijdreglement van 

kracht. Door aanmelding onderwerpt een deelnemer zich aan de bepalingen in dit reglement en 

wordt geacht daarmee bekend te zijn. De wedstrijdleiding ligt in handen van de 

wedstrijdcommissie.  

 

3. Wedstrijddag  

Baan : 18 holes luscombinatie van Het Rijk van Nunspeet 

Flights : 4-ball, 2 x team van 2 pers. (1 team #Het Rijk Golf, 1 team ANWB Golf) 

 Deelnemers: max. 80, 40 leden ANWB Golf en 40 leden Het Rijk Golf (2x 20 teams)   

 Handicap : max. 36 

 Tees : heren spelen vanaf de gele tees, dames vanaf de rode tees.  

 

4. Wedstrijdvorm: Four ball better ball stableford  

 

Deze wedstrijdvorm wordt per 4 spelers gespeeld. De vierbal bestaat uit 2 teams van elk 2 spelers, 

ieder speelt zijn eigen bal en de individuele stablefordscore wordt genoteerd. Per hole wordt per 

team de beste stablefordscore van 1 teamspeler genoteerd op het wedstrijdformulier. Over 18 

holes worden deze beste stablefordscores van ieder team samengeteld.  

Na 18 holes wordt de totaalscore van beide teams (in Stablefordpunten) genoteerd voor het 

eindklassement. De vereniging met het hoogste aantal punten wint de “Ryder Cup”.  

 

Wanneer een speler/team geen punten meer kan behalen dient de bal te worden opgepakt. Een 

speler mag niet door zijn teamspeler gemarkt worden. 

 

5. Beslissing bij gelijk spel 

Bij gelijke eindscore wint de vereniging die de Ryder Cup in 2021 gewonnen heeft. 

 

6. Maximale handicap 

De maximale individuele handicap wordt gesteld op 36.   

 

7. Starttijden en aanwezigheid 

De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes.  Een deelnemer dient zich uiterlijk dertig minuten voor 

de starttijd bij de wedstrijdleiding te melden en zijn teamscorekaart in ontvangst te nemen. Een 

deelnemer dient uiterlijk vijf minuten voor de starttijd aanwezig te zijn op de afslagplaats waarop 

de ronde gestart wordt. 

 

8. Scorekaart 

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van zijn juiste Exact-handicap. Teamleden 

zijn verplicht hun scorekaart met het andere team (c.q. de markers) te wisselen en zijn individueel 

verantwoordelijk voor het inleveren van de scorekaart bij de wedstrijdleiding uiterlijk 20 minuten na 

het beëindigen van de laatste hole. De deelnemers dienen de kaart te controleren en tezamen met 

de markers  te ondertekenen. Niet ingeleverde of onvolledig ingevulde kaarten worden 

geregistreerd als no-return (diskwalificatie). 
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9. Hoffelijkheid 

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie 

onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan 

worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. 

Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de wedstrijdcommissie de speler 

diskwalificeren volgens Regel 33-7.  

 

10. Telecommunicatieapparatuur 

Gebruik van telefoons of smartphones door deelnemers is tijdens de wedstrijd op de baan niet 

toegestaan. Het gebruiken van dergelijke apparatuur kan leiden tot diskwalificatie. 

 

11. Afstandsmeters  

Een deelnemer mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. 

Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter. 

 

12. Langzaam spel 

Wanneer op een hole geen punten meer behaald kunnen worden, mag de hole niet meer worden 

uitgespeeld en dient de bal opgenomen te worden. 

 

13. Niet voorzien 

In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, na alle 

betrokkenen te hebben gehoord. 

 


