Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt vs 10-01-2019.
1. Algemeen
1.1. Er wordt gespeeld volgens de meest recente ‘’Rules of Golf’’, zoals vastgesteld door de Royal
& Ancient Golf Club of St. Andrews en volgens de geldende plaatselijke regels van Golfclub
De Berckt.
1.2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement
en van de plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd strikt aan te houden.
1.3. De speler dient zich te onthouden van elk gedrag en elke uiting die door Golfvereniging De
Berckt 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 mag de
commissie de speler diskwalificeren volgens regel 33-7. De speler dient zich gedurende de
wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de
NGF, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen. Zie ook 3.3.
1.4. De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte exact handicap en dient bij eventuele
wijziging daarvan dit vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de
Wedstrijdleiding.

2. Het gebruik van afstandsmeters:
2.1. Een speler mag de afstand bepalen door een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een
vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn
spel zouden kunnen beïnvloeden ( bv helling, windsnelheid, windrichting, advies over
clubkeuze), overtreedt hij regel 14.3
2.2. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs
slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
2.3. Straf voor de overtreding: Matchplay: Verlies van de hole. Bij Strokeplay twee strafslagen. Bij
volgende overtreding: diskwalificatie.
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3. Flightcaptain, gedrag in de baan.
3.1. In elke flight fungeert een speler als flightcaptain. Dit is altijd de speler met de laagste
handicap.
3.2. De flightcaptain heeft de volgende taken:
3.2.1. Tijdig starten en tempo houden in de baan.
3.2.2. Assisteren bij een geschil in de flight.
3.2.3. Moet waarschuwing geven aan speler bij foutief handelen of het overtreden van de
etiquette regels. Dit dient daarna eventueel aan de Wedstrijdleiding gemeld te worden.
3.2.4. Zorgdragen voor een duidelijk leesbare scorekaart. Na controle ondertekenen speler en
marker de kaart. De speler is verantwoordelijk voor de juiste invulling van zijn kaart.
Afhandelen van de scorekaarten dient te geschieden direct na beëindiging van de ronde.
3.2.5. Verzamelen van de wedstrijdkaarten na invoer in terminal of PC en inleveren bij de
wedstrijdleiding. Bij invoer via de PC zijn minimaal de flightcaptain en een flightgenoot
aanwezig.
3.2.6. De Wedstrijdleiding kan voor de wedstrijd de flightcaptains voorzien van een notitie met
algemene en/of aanvullende taken van de flightcaptain voor de betreffende wedstrijd.
3.3. Gedrag in de baan.
Bij overtreding van de etiquette dient de betreffende speler aangesproken te worden door zijn
flightgenoten en door de flightcaptain. Indien niet bevredigend maakt de flightcaptain een
melding aan de Wedstrijdleiding die dit doorgeeft aan de wedstrijdcoordinator en de voorzitter
van de WECO (Hay Vercoulen, Leon Hutjens). De WECO heeft in overleg met het BESTUUR
de mogelijkheid om de desbetreffende speler officieel te waarschuwen of voor de volgende
soortgelijke wedstrijd te schorsen.
4. In- en uitschrijven
4.1. Het maximaal aantal deelnemers aan een qualifying shotgun wedstrijd is 44, waarbij dubbele
flights starten op hole 1 en hole 5.
4.2. Start inschrijving voor wedstrijden wordt altijd aangekondigd via een mail aan de leden. In de
vervolgwedstrijden van de Zomeravondcompetitie start de inschrijving op donderdag 10.00 uur
na de voorafgaande wedstrijd.
4.3. Inschrijven en uitschrijven voor wedstrijden dient te geschieden op de door WECO
aangegeven wijze. Meestal zal dit via Proware zijn. Uitschrijven is mogelijk tot de sluiting van
de inschrijving. Tenzij anders aangegeven is dit om 17.00 uur op de dag voor de wedstrijd.
4.4. Afmelding na het sluiten van de inschrijving is alleen telefonisch mogelijk bij de
Wedstrijdleiding onder opgaaf van reden.
4.5. Bij het niet (tijdig) afmelden, het niet (tijdig) verschijnen op de wedstrijddag of bij het verlaten
van de wedstrijd zonder geldige reden, dit alles ter beoordeling door de Wedstrijdleiding, is
men te allen tijde het inschrijfgeld voor de wedstrijd verschuldigd. De wedstrijdleider geeft dit
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daarna door aan de coördinator WeCo Bij de eerste overtreding van deze bepaling volgt
bovendien een waarschuwing, Bij de tweede overtreding volgt een schorsing voor de
eerstvolgende soortgelijke wedstrijd. Bij de derde overtreding zal de WECO in overleg met
HARECO en BESTUUR over de straf een beslissing nemen.
4.6. Deelname aan wedstrijden is op basis van de inschrijfvolgorde.
4.7. Inschrijfgeld is 1 Euro voor een 9 holes wedstrijd en 2 Euro voor een 18 holes wedstrijd. Het
inschrijfgeld dient voor de wedstrijd voldaan te worden. Bij late aankomst van de speler (na
melding aan de Wedstrijdleiding) mag dit bij uitzondering achteraf. De Wedstrijdleiding is
verantwoordelijk voor inning en afdracht van het inschrijfgeld.
4.8. Indien gespeeld wordt op een andere dan de thuisbaan is ook de greenfee verschuldigd.

5. Wedstrijden, wedstrijdvorm, prijzen.
5.1. Voor alle wedstrijden geldt dit Algemeen Wedstrijdreglement. Indien er voor een wedstrijd
specifieke zaken zijn die niet gedekt worden door of afwijkend zijn van dit reglement zal de
WECO dit van te voren aan de deelnemers kenbaar maken.
5.2. Alle wedstrijden staan open voor leden van de Golfvereniging de Berckt.
- Buitenleden mogen zich inschrijven voor de wedstrijden, doch zonder mededingen voor de
prijzen (aanmelden via Proware).
- De funtoernooien zijn toegankelijk voor buitenleden en gasten, mits ze bijdragen aan de
extra kosten (aanmelden via Proware).
5.3. Algemeen:
5.3.1. Birdies worden beloond met een balletje.
5.3.2. Bij gelijke scores aan het einde van de reguliere wedstrijd telt de beste score van de
laatste 9 respectievelijk 6, 3, 2 of 1 hole(s). De WECO behoudt zich het recht voor om
bovenstaande regel vóór aanvang van de wedstrijd te wijzigen in een ‘’sudden death’’.
5.3.3. De WECO stelt het op prijs dat iedere speler bij de prijsuitreiking aanwezig is. Wanneer
een prijswinnaar niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, zonder afmelding bij de
Wedstrijdleiding vóór aanvang van de wedstrijd, gaat de prijs naar de daaropvolgend
geëindigde speler. De score blijft geldig als qualifying kaart, voor zover de wedstrijd
qualifying was.
5.3.4. Een speler kan slechts in 1 categorie een prijs winnen.
5.3.5. Het aantal deelnemers in een categorie bepaalt het aantal prijzen. Tot en met 10
deelnemers per categorie 1 prijs, tot en met 20 deelnemers per categorie 2 prijzen,
meer dan 20 deelnemers per categorie 3 prijzen.
5.3.6. Voor spelers met een handicap >36 geldt het volgende. Indien het aantal spelers in een
wedstrijd met handicap > 36 kleiner is dan 5, dan spelen zijn mee met de
categorie ≤ 36. Voor de prijzen wordt dan gerekend met een
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maximale handicap van 36. Indien het aantal spelers met handicap >36 groter of gelijk
5 is, dan spelen zij in een aparte categorie, met hun actuele handicap. Voor de
eventuele qualifying kaart geldt altijd de actuele handicap.
5.3.7. Protesten over de uitslag dienen binnen 15 minuten na het bekendmaken van de
uitslag aan de WECO kenbaar gemaakt te worden en de redenen waarom. De WECO
zal, eventueel in samenspraak met de HARECO, een uitspraak over dit protest doen.
5.4. Dinsdag senioren competitie:
5.4.1. Drie maal per jaar wordt er een meerronden wedstrijd georganiseerd voor senioren
(leeftijd ≥ 50 jaar). Vooraf wordt bepaald hoeveel wedstrijden meetellen voor de
einduitslag.
5.4.2. Wedstrijdvorm stableford, over 9 holes.
5.4.3. Prijzen per wedstrijd conform 5.3.5.
5.4.4. Prijzen voor de totaaluitslag van de competitie conform 5.3.5.
5.5. Donderdag vrije inloop
5.5.1. Wedstrijdvorm is stableford, over 9 holes.
5.5.2. Prijzen conform 5.3.3.
5.6. Woensdagavondcompetitie in de zomermaanden.
5.6.1. Dit is een meerronden wedstrijd. Vooraf wordt door de WECO bepaald hoeveel
wedstrijden meetellen voor de einduitslag (tenzij anders aangegeven: 10 wedstrijden, de
beste 7 scores tellen).
5.6.2. De wedstrijdvorm is stableford over 9 holes in de categorieën: 18.1 – 36 en >36, de
categorie 18 en lager speelt strokeplay. (zonder handicapverrekening). Voor de
totaaluitslag geldt de handicap zoals bij de eerste wedstrijd in de competitie.
5.6.3. Prijzen per wedstrijd voor de nummers 1 in de verschillende categorieen.
5.6.3.1.
Per wedstrijd geldt de dan actuele handicap
5.6.3.2.
Indien de categorie >36 minder dan 5 deelnemers heeft, wordt die categorie
voor de dagprijs samengevoegd met 18.1 – 36.
5.6.4. Prijzen voor de totaaluitslag in de verschillende categorieën conform 5.3.5.
5.6.5. Bij hoge uitzondering (en tegen de golfregels) staat de WECO toe, dat er op de woensdag
door deelnemers van de woensdagavondcompetitie op de golfbaan vooraf gespeeld
wordt tot uiterlijk 17.00 uur. Spelen tussen17.00 uur en het aanvangstijdstip van de
zomeravondwedstrijd betekent diskwalificatie.
5.7. Maandbeker
5.7.1. Wedstrijdvorm is strokeplay voor herenspelers met exact handicap ≤18, stableford voor
herenspelers met handicap > 18 en stableford voor dames. Indien er minder dan 5 dames
deelnemen, spelen de dames samen met de heren in overeenstemming met hun
handicap. Er wordt gespeeld over 18 holes. Bij de grote baan wordt voor de spelers ≤18
handicapverrekening toegepast (netto score). Bij het spelen op de Berckt wordt de bruto
score geteld voor de spelers met handicap ≤18.
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5.7.2. Op de grote baan is inschrijving mogelijk tot maximaal handicap 36. Op de Berckt is
inschrijving mogelijk met handicap ≤ 54.
5.7.3. Om tempo in de baan te houden: strokeplay dubbel par + 1, stableford dubbel par + 2
5.7.4. Er wordt gespeeld voor de Longest en de Neary

Longest voor dames en heren. Indien het aantal deelnemende dames kleiner is dan
5 is een gezamenlijke Longest: heren van de gele afslag, dames van de rode afslag.
Bal op de fairway.

Neary gezamenlijk voor dames en heren. Bal hoeft niet op de green te liggen.
5.7.5. Bijzondere verrichtingen als eagle en hole-in one krijgen een prijs (fles wijn).
5.7.6. De parkeerplaats is om en om voor de winnaar van de stableford en strokeplay wedstrijd,
in die volgorde. Bij de eerste wedstrijd van het jaar voor de winnaar van de stableford
wedstrijd. De parkeerplaats van de wedstrijd in juni is voor de damescategorie. Indien er
dan geen aparte categorie dames is, schuift het recht op de parkeerplaats op naar de
eerstvolgende wedstrijd met een aparte damescategorie.
5.8. Matchplay kampioenschap
5.8.1. In- of uitschrijven kan men tot twee weken voor de aanvangsdatum van de
kampioenschappen via Proware.
5.8.2. Spelvorm.
 De spelvorm is Matchplay (geen handicapverrekening).De WECO bepaalt in welke
categorieën gespeeld gaat worden. Een en ander is afhankelijk van de inschrijvingen.
 Er is in principe een dames-, heren- en seniorencompetitie. De herencompetitie is
opgedeeld in lage handicap en hoge handicap (Rooky of the Year).
 De eerste ronde wordt in poule verband gespeeld (3-5 spelers per poule). Het vervolg
van de wedstrijd is via een afvalsysteem (1/8, 1/4 , ½ , finale)
 De Wedstrijdleiding geeft duidelijk de categorievaststelling en de poule-indeling aan.
Het tijdsbestek waarin alle wedstrijden gespeeld MOETEN worden is voor 2019 als
volgt:
 Poule
01-01 / 27-05.
 Achtste
28-05 / 08-07
 Kwart
09-07 / 26-08
 Halve
27-08 / 29-09
 Finale
30-09 / 27-10
 De verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken ligt bij beide partijen.
 De poulewedstrijden zullen over 18 holes gespeeld worden (voor de dames gaat het
over 9 holes) en eindigen op het moment dat de tegenstander niet meer kan winnen.
Die stand (bv 3 up, 2 te spelen) wordt genoteerd. De 18 holes mogen afgemaakt
worden maar dat heeft geen invloed meer op de uitslag. De winnaar van ’n partij krijgt 2
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punten. Bij gelijk spel beiden 1 punt. De verliezer 0 punten. De nummers 1 en 2 van de
poule gaan door naar de volgende ronde.
 In het verdere verloop van de wedstrijden zal er gespeeld worden over 18 holes (bij de
dames wordt alleen de finale over 18 holes gespeeld), via een afvalsysteem. De
matchplay regel: de wedstrijd is gespeeld als de ander niet meer kan winnen, wordt ook
nu gehanteerd. Bij gelijke stand na 18 holes zal er een play off gespeeld worden op
hole 1 enz., totdat de winnaar bekend is.
 Als een wedstrijd niet binnen de gestelde termijn gespeeld is, krijgen beide spelers 0
punten. Indien iemand 3 maal een tegenstander uitgenodigd heeft zonder tot een
afspraak gekomen te zijn, kan de speler de Wedstrijdleiding op de hoogte brengen
waarna de Wedstrijdleiding contact zal opnemen met de ander. Deze krijgt dan nog 1
kans in een door de Wedstrijdleider te bepalen termijn anders wordt de wedstrijd
verloren verklaard met 5 down.
5.8.3. De Wedstrijdleiding is in handen van de WECO samen met HARECO: Marcel Lammers
5.8.4. De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie zullen een prijs ontvangen.
5.8.5. De Rooky of the Year promoveert voor volgende jaren naar de lage handicap-categorie.
5.9. Team-Matchplay kampioenschap
5.9.1. In- of uitschrijven kan men tot twee weken voor de aanvangsdatum van de
kampioenschappen via Proware.
5.9.2. Spelvorm.
 De spelvorm is texas scramble (geen handicapverrekening).
 Er wordt gespeeld in twee categorieën: 18 holes en 9 holes.
 De deelname staat open voor alle leden van de golfvereniging. Een team bestaat uit 2
personen. Elke mogelijke samenstelling van teams is toegestaan ongeacht het
handicap.
 De eerste ronde wordt in poule verband gespeeld (3 teams per poule). Het vervolg van
de wedstrijd is via een afvalsysteem (1/8, 1/4 , ½ , finale)
 Elk lid van het team dient minimaal 6 afslagen te noteren indien de wedstrijd over 18
holes wordt gespeeld of 3 afslagen indien de wedstrijd over 9 holes wordt gespeeld.
 Indien de beste bal is gekozen mag de andere de bal plaatsen binnen 1 stoklengte,
echter niet dichter bij de hole en er mag niet van ondergrond gewijzigd worden,
voorbeeld, bal ligt in de rough door 1 stoklengte te hanteren komt de bal op de fairway
of op de green, dit mag niet de bal moet in de rough blijven binnen 1 stoklengte
 Bij het putten mag de medespeler achter de putlijn of voor de putlijn staan, echter op
het moment van het innemen van de stand mag dat niet meer.
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De Wedstrijdleiding geeft duidelijk de categorievaststelling en de poule-indeling aan.
Het tijdsbestek waarin alle wedstrijden gespeeld MOETEN worden is voor 2019 als
volgt:
 Poule
01-01 / 27-05.
 Achtste
28-05 / 08-07
 Kwart
09-07 / 26-08
 Halve
27-08 / 29-09
 Finale
30-09 / 27-10
De verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken ligt bij beide partijen.
De poulewedstrijden zullen over 18 of 9 holes gespeeld worden en eindigen op het
moment dat de tegenstander niet meer kan winnen. Die stand (bv 3 up, 2 te spelen)
wordt genoteerd. De 18 of 9 holes mogen afgemaakt worden maar dat heeft geen
invloed meer op de uitslag. De winnaar van ’n partij krijgt 2 punten. Bij gelijk spel
beiden 1 punt. De verliezer 0 punten.
In het verdere verloop van de wedstrijden zal er gespeeld worden over 18 holes of 9
holes via een afvalsysteem. De matchplay regel: de wedstrijd is gespeeld als de ander
niet meer kan winnen, wordt ook nu gehanteerd. Bij gelijke stand na 18/9 holes zal er
een play off gespeeld worden op hole 1 enz., totdat de winnaar bekend is.
Als een wedstrijd niet binnen de gestelde termijn gespeeld is, krijgen beide teams 0
punten. Indien iemand 3 maal een tegenstander uitgenodigd heeft zonder tot een
afspraak gekomen te zijn, kan het team de Wedstrijdleiding op de hoogte brengen
waarna de Wedstrijdleiding contact zal opnemen met het andere team Dit team krijgt
dan nog 1 kans in een door de Wedstrijdleider te bepalen termijn anders wordt de
wedstrijd verloren verklaard met 5 down.

5.9.3. De Wedstrijdleiding is in handen van de WECO (Leon Hutjens).
5.9.4. De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie zullen een prijs ontvangen, prijzen en bekers
worden gesponsord door Rivez Assurantiën en Risicobeheer.
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5.10.
Presidentscup
5.10.1. Inschrijven via Proware, de inschrijvingstermijn wordt aangegeven in de uitnodiging.
5.10.2. Wedstrijdleiding: de wedstrijd staat onder leiding van Bart met assistentie van de rest
van de WECO.
5.10.3. De spelvorm is Foursome Betterball, met een speciale puntentelling.

De vooraf gespeelde score van de Presidents is de Par per Hole.

4 slagen boven par van de Presidents =- -3 punten enz..

3 Slagen boven Par van de Presidents = -2 punten

2 Slagen boven Par van de Presidents = -1 punt

1 Slag boven Par (slagen van de President) = +1 punt

Gelijk aan de Par van de Presidents = +2 punten.

1 Slag onder Par van de Presidents)= +1 punten

2 Slagen onder Par van de Presidents = -1 punten

3 slagen onder par van de presidents = -2 punten

4 slagen onder par van de presidents = -3 en.

Winnaar van de Presidents Cup is de groep die de meeste punten haalt.
Bij gelijk aantal behaalde punten tellen eerst de laatste 9 holes, daarna de laatste 6,
3, 1 hole.
5.10.4. Prijzen: De winnaars worden bijgeschreven op de Presidents Cup. De Presidents Cup
blijft eigendom van Golfvereniging De Berckt.
5.11.
Ryder Cup
5.11.1. Spelvorm:

De Ryder Cup is een teamwedstrijd tussen Peel&Maas en Rest van de Wereld,
onder aanvoering van een team captain.

De teamcaptains kunnen besluiten de regiogrenzen aan te passen om te komen tot
een evenwichtige teamsamenstelling.

De Ryder Cup bestaat uit 3 onderdelen: foursome, fourball en singles matchplay
wedstrijden.

De team captain bepaalt de selectie en deelname van de spelers.
5.11.2. Uitslag:

Per matchplay wedstrijd kunnen er punten per team behaald worden.

Het team dat na afloop van de 3 onderdelen de meeste punten behaald heeft is
winnaar van de Ryder Cup

Bij gelijk aantal punten blijft de Ryder Cup in bezit van de vorige winnaar
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5.12.
Jaarlijks terugkerende wedstrijden zoals het Glühweintoernooi. Bij Funwedstrijden
bepaalt de Wedstrijdleiding de spelvorm en worden de prijzen zodanig toegekend dat iedereen
kans heeft op prijs.

5.13. De WECO behoudt zich het recht voor een wedstrijd geen doorgang te laten vinden of aan te
passen indien er naar haar oordeel te weinig inschrijvingen zijn. Dit kan ook als de
weersomstandigheden of de toestand van de baan daartoe aanleiding geeft.
5.14. Enkel en alleen de WECO bepaalt de starttijd.

6. Vóór, tijdens en na de wedstrijd.
6.1. Protocol flightindeling
6.1.1. Indeling flights maken na sluiten van de inschrijftermijn, bij voorkeur op de dag voor de
wedstrijd.
6.1.2. Indeling op aantal aangemelde spelers zetten
6.1.3. 5x op random drukken zodat de golfers ook echt door elkaar gehaald worden en we geen
vaste groepjes krijgen.
6.1.4. In bijzondere gevallen (bv beschikbaarheid buggies) kan de flightindeling daarop
aangepast worden door de Wedstrijdleiding.
6.1.5. Het maken van de etiketten mag ook de dag er voor, hoeft niet op de dag zelf van de
wedstrijd als iemand dat beter uit komt.
6.2. Briefing en start wedstrijd worden aangegeven met een geluidssignaal.
6.3. Uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd dient de speler zich te melden bij de Wedstrijdleiding.
Indien dit niet lukt dient de speler de Wedstrijdleiding hiervan telefonisch op de hoogte te
stellen op de dag van de wedstrijd. Als men zich niet houdt aan deze regel kan dat betekenen
dat de Wedstrijdleiding de plaats door een reservespeler laat innemen of dat men deelneemt
buiten mededinging. Zie ook 4.3.
6.4. De speler dient tenminste vijf minuten vóór de starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig te
zijn. Indien de speler te laat komt maar, klaar om te spelen , binnen vijf minuten na zijn starttijd
op de afslagplaats aankomt dan zal de Wedstrijdleiding, behoudens uitzonderlijke
omstandigheden, de speler een straf opleggen; twee strafslagen op de eerste hole
(strokeplay), verlies van de eerste hole (matchplay) of twee punten in mindering (stableford).
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Komt een speler meer dan 5 minuten te laat, dan volgt diskwalificatie van de speler. Dit is
conform de Rules of Golf.
6.5. De speler moet spelen zonder oponthoud. Verliest een flight een hole op de flight voor hen en
dan is het een goede gewoonte om de snellere achteropkomende flight door te laten. Kan een
speler bij een stableford wedstrijd niet meer scoren, dan is hij verplicht zijn bal op te rapen.
Na het uitspelen van een hole moet de speler zonder oponthoud van de volgende afslagplaats
spelen.
6.6. Bij een geschil tijdens de wedstrijd dienen marker en speler dit eerst zelf op te lossen. Lukt dat
niet dan moet de andere flightgenoten hierbij assisteren. Lukt dat ook niet dan bepaalt de
flightcaptain de uitslag waarna deze na de wedstrijd maar voor het invoeren van de kaart een
beslissing aan de Wedstrijdleiding vraagt.
6.7. Scorekaarten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van de
ronde duidelijk en volledig te worden ingevuld en ingeleverd bij de Wedstrijdleiding. Een
scorekaart is alleen geldig indien de bruto score van zowel de speler als de marker op iedere
hole is ingevuld, het aantal slagen op 1-9, 10-18 en het totaal aantal als resultaat is ingevuld
en de kaart door beide spelers is ondertekend. Er mogen geen veranderingen op de kaart
worden aangebracht nadat de kaart is ingeleverd bij de Wedstrijdleiding.

7. Slotbepalingen.
7.1. De WECO, eventueel in samenspraak met de HARECO, behoudt zich het recht voor in dit
reglement wijzigingen en/of aanpassingen aan te brengen.
7.2. In alle gevallen waarin de golfregels of dit wedstrijdreglement onverhoopt niet voorzien, beslist
de WECO, in samenspraak met de HARECO.
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