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Wedstrijdreglement  
Inleiding 
 
Dit wedstrijdreglement is opgesteld om aanvulling te geven op de Pitch en Putt regels en om  
duidelijkheid te bieden voor en tijdens de wedstrijden.  
Dit reglement is geldig voor alle door de PPBN georganiseerde evenementen, tenzij hierover vooraf,  
met toestemming van de PPBN, over gecommuniceerd wordt dat er een ander wedstrijdreglement  
geldig is. 
 
 
De PPBN hanteert voor alle Pitch en Putt wedstrijden de meest recente versie van de R&A/USGA-  
regels met aanvullende regels voor Pitch en Putt. Deze zijn te vinden op de website www.ppbn.nl. 
 
 
Noot vooraf:  
Om de leesbaarheid te bevorderen wordt de mannelijke aanduiding gebruikt zonder daarmee de  
vrouwelijke speelsters te kort te willen doen. 
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1. Verantwoordelijkheid 
 
De verantwoordelijkheid voor een juist en eerlijk verloop van de wedstrijd ligt in de eerste plaats bij 
de organiserende partij. Dit kan zijn: de PPBN of de Commissie (WTC) op de baan. 
 
De PPBN en/of Commissie dient te worden bijgestaan door een referee of een Rules official 
voor regeltechnisch toezicht en ondersteuning. Deze functionaris moet betrokken worden bij de 
behandeling van claims en protesten, controle van de score en de procedure rond een play-off. 
De Rules official/referee zal zelf niet meespelen tijdens het toernooi waarin hij in functie is. 
 
 
De organiserende partij behoort voor iedere wedstrijd een korte briefing te houden waarin 
onder andere het volgende vermeld wordt;  
• de samenstelling van de Commissie voor deze wedstrijd,  
• de aanwezigheid van een referee of Rules official,  
• de starttijden, de startplaats en eventueel volgorde. Hierbij kan verwezen worden naar een 
duidelijk zichtbaar geplaatste publicatie,  
• de plaatselijke regels, voor zover niet voortkomend op de scorekaart, ook hier kan aanvullend 
van een publicatie gebruik worden gemaakt.  
• de procedure bij gelijke einduitslag (play-off bijzonderheden).  
Bij onduidelijkheid blijft het de verantwoordelijkheid van de speler om te zorgen dat hij op de hoogte 
is van de geldende regels en indien nodig vooraf bij de organiserende partij of de Rules 
official/referee vragen te stellen. 
 
 

2. Aankondiging toernooi/ inschrijving 
 
De wijze van inschrijven dient, mits niet anders aangegeven, altijd gedaan te worden via de website 
www.ppbn.nl of via het handicapregistratie systeem. De manier van inschrijving zal worden vermeld 
in een publicatie op de website welke uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het toernooi gepubliceerd 
zal worden 
 
Wie mag deelnemen, het format en eventuele andere informatie zal tevens in dit bericht worden 
vermeld of is al reeds bekend op de website www.ppbn.nl bij formats. Als de inschrijving eenmaal is 
geopend kan daar niet meer van worden afgeweken. 
 
 

3. Etiquette 
 
Pitch en Putt heeft zijn eigen gedragsregels, oftewel etiquette, naast de officiële regels. Het 
woordenboek definieert etiquette als ‘acceptabel gedrag binnen een groep’, en bij golf wordt de 
betekenis hiervan uitgebreid tot het tonen van respect voor partners, tegenstanders en de 
golfbaan. Leren wat wel en wat geen acceptabel gedrag volgens de golfetiquette is, zou een van 
de eerste lessen moeten zijn die je leert als speler. 
 
De belangrijkste gedragsregels van Pitch en Putt worden hierna beschreven, overtreding van 
de etiquette kunnen leiden tot diskwalificatie (oordeel van de referee) of schorsing (oordeel van 

het bondsbestuur in overleg met de regel & handicap commissie) 
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Geef spelers de ruimte hun bal te slaan.  
Je dient altijd andere spelers de ruimte te geven om hun bal te slaan. Dit is niet alleen een kwestie 
van normale beleefdheid, maar ook van persoonlijke veiligheid. Op de afslagplaats dien je aan de 
zijkant te staan, op gelijke hoogte of iets achter de speler die de bal gaat slaan, zodat je noch zijn 
gezichtsveld belemmert, noch zijn concentratie verstoort. Op de fairway houd je ook afstand om uw 
partner of tegenstander een ongehinderde blik op de hole te geven: nooit sta je direct achter of voor 
een speler die een slag maakt. Tevens mag je tas of andere artikelen noch zijn gezichtsveld 
belemmeren, noch zijn concentratie verstoren. 
 
Goed zorgen voor de baan  
Aangezien Pitch en Putt banen zeer intensief bespeeld worden, is het niet zo verwonderlijk dat 
fairways, bunkers en greens behoorlijke slijtage ondervinden. Iedereen geniet van Pitch en Putt op 
een goed onderhouden baan, en er zijn maar een paar seconden voor nodig om een plag terug te 
leggen, pitch marks te herstellen (vooral op de greens!) en je voetstappen uit te wissen na een slag 
uit de bunker. 
 
Voorzichtig lopen op de green  
Op de green lopen is toegestaan, mist je hier aanwezig moet zijn. Onnodig de green betreden, een 
buggy of kar op de green rijden of met hakken op de green lopen zijn niet toegestaan. Zie je dat 
iemand deze regel overtreedt spreek hem eropaan of meldt het bij de Rules official/referee, de baan 
eigenaar of de organiserende partij. 
 
Op de putting lijn (is de lijn die de speler wil dat zijn bal volgt na een putt op de green) van iemand 
anders staan, vooral wanneer deze kijkt naar zijn putt, is een schoolvoorbeeld van slechte 
manieren, want je belemmert diens blikveld en laat bovendien deuken of spike marks in de green 
achter. Deze kunnen een bal uit de koers brengen als er geputt wordt. Kijk altijd waar je partner de 
bal heeft gemarkeerd en loop er dan omheen om bij je eigen bal te komen. 
 
Nooit uw golftas of trolley voor de green laten liggen  
Er is weinig frustrerender dan een groep spelers voor je, die vanachter de green terug moeten lopen 
naar de voorkant om golftassen en trolleys op te halen, terwijl je wacht om te kunnen spelen. Dit is 
een voorbeeld van onnodig oponthoud. Als je een green nadert, stel je vast waar de volgende 
afslagplaats zich bevindt, en laat je je tas of trolley op een plek waar je deze kunt ophalen als je 
naar de volgende hole loopt. Niet met de trolley over de green lopen maar er omheen. 
 
Roep ‘Fore’ als je twijfelt  
De kreet ‘Fore’ is een inmiddels wereldwijd herkende waarschuwing aan andere spelers dat zij het 
risico lopen door een golfbal te worden geraakt. De andere spelers weten dan dat zij dekking moeten 
zoeken als zij deze waarschuwing horen. Je roept niet alleen ‘Fore’ als je denkt dat uw bal andere 
spelers zou kunnen raken, maar ook als uw bal dicht genoeg bij hen in de buurt zou kunnen komen 
om hun concentratie te verstoren. Sommige spelers wijzen tevens de richting aan als zij roepen, 
zodat degene die niet in gevaar verkeren rustig verder kunnen spelen. 
 
Andere spelers voor laten gaan  
Een van de belangrijkste oorzaken van langzaam spel is dat de achteropkomende groep niet wordt 
doorgelaten, terwijl naar een verloren bal wordt gezocht. Hoewel de regels je daarvoor drie minuten 
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geven, betekent dit niet dat je het spel mag ophouden. Je behoort de groep achter je voor te 
laten gaan, vooral als zij staan te wachten om te kunnen spelen.  
Wachten tot de groep voor je is verder gelopen  
Bij Pitch en Putt wacht men altijd tot de voorgaande groep de green heeft verlaten alvorens af 
te slaan.  
Zoeken naar de golfbal van uw partner of tegenstander  
Je bent niet verplicht om te helpen zoeken naar de golfbal van uw tegenstander, wanneer deze van de 
bedoelde lijn is afgeweken, maar het is wel zo beleefd om mee te doen met de zoektocht, tenminste 
gedurende enige tijd, of zelfs voor de volle drie minuten die zijn toegestaan volgens de regels.  
Spreek niet met luide stem en vloek en scheld niet  
Hoewel het begrijpelijk is dat je blij bent nadat je een lange putt voor de winst hebt uitgeholed, mag 
je vreugdekreten niet je partners, tegenstanders of wie dan ook in de nabije omgeving, afleiden. Je 
partner kan misschien het belang van de zojuist geholede putt appreciëren, de Pitch en Putter op de 
volgende hole die midden in zijn swing werd gestoord hoogstwaarschijnlijk niet. Alleen in geval van 
een waarschuwing mag er geschreeuwd worden. 
 
Hoe begrijpelijk het ook is om bij een mislukte slag een uiting van boosheid te geven, vloeken en 
schelden wordt hierbij niet geapprecieerd. Let daarom op je woorden als je boos bent, je weet 
nooit hoeveel pijn je er ander mee kan doen  
Houd altijd rekening met andere spelers  
Je dient andere spelers altijd de kans te geven zich optimaal te concentreren op hun volgende slag. 
Dit geldt onder andere wanneer vanwege filevorming tijdens een wedstrijd meerdere flights op 
hetzelfde moment bij één afslagplaats aanwezig zijn. Houd dan zoveel mogelijk afstand en houd 
stilte wanneer spelers op de afslagplaats staan. 
 
Het kan voorkomen dat je het gevoel hebt dat je in een flight loopt waarvan jij vind dat je niet hoort. 
Houd dan ook in je houding rekening met je medespelers, zij kunnen er immers niets aan doen dat 
jij met hem bent ingedeeld.  
Pitch en Putt voor iedereen  
Pitch en Putt is een sport welke toegankelijk is voor iedereen, daarom wordt er van eenieder verwacht 
dat hij met respect omgaat met medespelers ongeacht zijn geslacht, afkomst, geloof of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
 
 

4. Starttijd 
 
Spelers dienen op de wedstrijddag zich in aan te melden binnen de gestelde tijden. Als een speler 
zich na deze tijd meldt, kan deze niet meer deelnemen aan het toernooi mist hij een geldende rede 
heeft. De beoordeling hiervan wordt gedaan door de organiserende partij en/of de Rules 
official/referee Iedere speler dient tijdig aanwezig te zijn op de afslag plaats. Indien de speler te laat is 
kan hij tot uiterlijk 3 minuten na de starttijd nog deelnemen aan het toernooi, maar dient wel 1 
strafslag te noteren bij de eerst gespeelde hole. Indien de speler zich meer dan 3 minuten na startijd 
meldt op de afslagplaats geldt er een diskwalificatie. 
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5. Speeltempo 

 
Als langzaam spel dient te worden gezien wanneer er twee flights wachten op dezelfde  
hole om af te slaan of wanneer er meer dan 2 holes voor u vrij zijn (bij een volledig bezette baan). 
Om langzaam spel te voorkomen wordt bepaald dat de afslag niet langer dan 45 seconden per 
persoon mag duren en de overige slagen niet langer dan 30 seconden (de tijd start vanaf het 
moment dat de speler aanstalten maakt om te gaan voorbereiden op de slag). 
 
Mocht langzaam spel aan één speler of partij liggen dan dienen de flightgenoten de medespeler(s) 
hierop te wijzen. Heeft dit geen resultaat dan kan de Rules official/referee ingrijpen door aan één 
of meerdere personen in de flight een waarschuwing te geven en bij geen resultaat (nadat de 
waarschuwing is gegeven) een strafslag per hole op te leggen. Maximale straf is twee strafslagen, 
gevolgd door diskwalificatie. 
 
 

6. Onderbreking van het spel 
 
Bij dreigend onweer met kans op blikseminslag of een andere gevaarlijke situatie dient de Rules 
official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij) het spel onmiddellijk te onderbreken. De 
spelers (in een match of een groep) die zich tussen het spelen van twee holes bevinden, dienen het 
spel onmiddellijk te stoppen en de ligplaats van de bal te merken. Het spel wordt weer hervat na een 
signaal van de Rules official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij). Indien een speler 
het spel niet onmiddellijk onderbreekt volgt diskwalificatie. 
 
Een speler die zijn ronde vrijwillig onderbreekt, door welke omstandigheid dan ook, wordt 
uitgesloten van verdere deelneming en zal worden gediskwalificeerd. 
 
 

7. Baan onspeelbaar 
 
Indien Rules official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij) van mening is dat de baan 
of een gedeelte daarvan, om welke reden dan ook, in een onbespeelbare staat is, of dat er 
omstandigheden zijn die behoorlijk spel onmogelijk maken, mag zij het spel tijdelijk onderbreken of 
stopzetten. Ook kan een gedeelte van de baan worden gesloten en de te spelen ronde worden 
aangepast, ook al hebben spelers dit gedeelte voor de sluiting al gespeeld. De scores voor dit 
gedeelte zullen bij alle deelnemers op PAR worden gezet. De resultaten mogen dan niet voor 
handicap doeleinden gebruikt worden maar de behaalde resultaten tellen wel mee voor een 
einduitslag. Indien het spel niet kan worden hervat moet het spel ongeldig worden verklaard en 
zullen alle scores van die ronde vervallen. Wanneer een ronde is vervallen, vervallen ook de in die 
ronde opgelopen straffen. 
 
 

8. Oefenen 
 
Daar waar buiten het terrein van de wedstrijdbaan geen ruimte is om te oefenen mag er 
voorafgaande aan de wedstrijd op de dag zelf niet worden geoefend in de baan mits de 
organiserende partij vooraf anders heeft aangegeven. 
 
 

5 
Pitch en Putt Bond Nederland Wedstrijdreglement: mrt-2017 



 

 

 
9. Geschillen en beslissingen 

 
Als de spelers bij Matchplay twijfelen of een verschil van mening hebben, kan een speler achteraf 
een claim kenbaar maken. De spelers moeten de match zonder oponthoud voortzetten indien de 
referee/Rules official (indien niet aanwezig een bevoegde vertegenwoordiger van de organiserende 
partij) vrijwel niet onmiddellijk beschikbaar is.  
De organiserende partij mag de claim alleen in behandeling nemen indien de speler die de claim  
kenbaar maakt, zijn tegenstander meldt:  
-dat hij een claim kenbaar maakt,  
-op welke feiten de claim is gegrond,  
-dat hij een bindende uitspraak wenst.  
De claim moet kenbaar zijn gemaakt voordat de spelers afslaan op de volgende hole of, bij de 
laatste hole, voordat de spelers de green verlaten. 
 
Een later kenbaar gemaakte claim mag niet in behandeling worden genomen, tenzij deze claim 
gegrond is op feiten die de speler die claimt eerder onbekend waren en/of hem door een 
tegenstander verkeerde informatie was gegeven. In geen geval mag een claim in behandeling worden 
genomen nadat de uitslag officieel is bekend gemaakt, tenzij de organiserende partij ervan overtuigd 
is dat de tegenstander wist dat hij verkeerde informatie gaf. 
 
 
Als de spelers bij Strokeplay twijfelen over hun rechten of de juiste handelswijze dienen zij de hole 
met twee ballen uit te spelen. De speler moet zijn marker melden dat hij de hole met twee ballen 
uitspeelt en met welke bal hij wil scoren. De speler dient het voorval te melden bij de Rules 
official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij) voordat hij zijn kaart inlevert, indien hij 
dit nalaat volgt diskwalificatie. Bij Strokeplay mag geen straf worden opgeheven, veranderd of 
opgelegd nadat de wedstrijd is afgelopen, de wedstrijd is afgelopen wanneer de uitslag officieel is 
bekend gemaakt, m.u.v. inlevering van een scorekaart met een andere score dan waarop de speler 
recht had. Een scorekaart is feitelijk ingeleverd wanneer deze wordt aangeboden bij de Rules 
official/referee of de organiserende partij. Zowel bij Matchplay als Strokeplay is er geen tijdslimiet voor 
het opleggen van de straf van diskwalificatie, voor de overtreding “afspraak de regels niet na te leven” 
en ' overtreding van de etiquette". Indien tijdens het spelen van een ronde een speler wordt 
gediskwalificeerd, dient deze speler wel zijn taak als marker uit te blijven voeren, tenzij de Rules 
official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij) een vervanger aanwijst. 
 
Indien een referee is aangesteld is zijn beslissing definitief  
Bij afwezigheid van een Rules official/referee moet elk geschil of twijfelachtig punt betreffende de 
regels aan de organiserende partij worden voorgelegd en haar beslissing is eveneens definitief. 
Indien de organiserende partij niet tot een beslissing kan komen kan zij het geschil of twijfelachtig 
punt voorleggen aan de bondsreferee en/of de regel en handicap commissie, zolang geen uitspraak 
is gedaan zal er geen definitieve uitslag worden bekend gemaakt. Een overtreding van de regels door 
een ander dan een deelnemende speler aan deze ronde kan ter kennis aan de Rules official/referee 
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(indien niet aanwezig de organiserende partij) worden gebracht. Of deze in behandeling 
wordt genomen is aan de Rules official/referee (indien niet aanwezig de organiserende partij). 
 
 

10. Lokale regels 
 
Lokale regels (local rules) mogen worden vastgesteld door de Commissie van de baan. Lokale regels  
zijn van toepassing op minder normale omstandigheden in de baan. Deze regels mogen niet in strijd  
zijn met de algemene Pitch en Putt regels.  
Deze lokale regels kunnen betreffen:  
• bepalen van grenzen en begrenzingen,  
• aangeven wat de grens van de waterhindernis is indien deze niet gemarkeerd is 
met rode palen/lijnen e.d.,  
• plaatsen van de bal door de baan (binnen één clublengte) bij een zeer slechte staat van de baan, 
de zogenoemde winterregels,  
• toestaan dat vaste obstakels binnen twee stoklengtes van de green, op de speel- of  
putting lijn, mogen worden ontweken,  
• aangeven van kwetsbare gedeelten van de baan,  
• Stenen in de bunker mogen zonder strafslag worden verwijderd als deze de slag of stand van 
de speler hinderen.  
• enzovoort. 
 
 

11. Procedure bij gelijke eindstand 
 
Zowel bij Matchplay als bij Strokeplay kan een gelijkspel een aanvaardbaar resultaat zijn. Maar als 
het gewenst is een winnaar te hebben heeft de organiserende partij in samenspraak met de referee 
de bevoegdheid hiervoor een procedure vast te stellen. De procedure dient voorafgaande aan de 
wedstrijd bekend te zijn. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. 
 
Bij PPBN-wedstrijden zal onderstaande procedure gehanteerd worden en wordt deze hierbij bekend 
gesteld: 
 
Matchplay, een match die gelijk eindigt behoort te worden beslist door middel van een 
Beslissingswedstrijd (play-off), hole voor hole, totdat één partij een hole wint. In geval van 
handicapverrekening dienen de handicapslagen te worden toegekend als in de vastgestelde ronde. 
De hole waarop de play-off start wordt bepaald door de Rules official/referee in samenspraak met 
de organiserende partij 
 
Strokeplay, in geval van gelijk resultaat, zowel bij een wedstrijd zonder handicapverrekening als met 
handicapverrekening wordt een beslissingswedstrijd gespeeld over drie holes, bij nog steeds gelijk 
resultaat gevolgd door “hole voor hole beslissingswedstrijd”. De holes waarop de play-off wordt gespeeld 
wordt bepaald door de Rules official/referee in samenspraak met de organiserende partij. Indien er drie of 
meer spelers de play-off spelen is de eerste speler met het beste resultaat de winnaar. Hebben de 
overige een gelijk resultaat dan zijn zij gedeeld tweede, mocht op diezelfde hole 
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een speler een slechter resultaat hebben dan de winnaar en de overige spelers dan is deze laatste 
in de play-off en derhalve derde c.q. vierde.  
De resultaten vóór de play-off worden niet meer in beschouwing genomen.  
Een play-off wordt alleen gespeeld om de winnaar van een toernooi c.q. wedstrijd te bepalen. Is om 
praktische reden, dit ter beoordeling van de Rules official/referee (indien niet aanwezig de 
organiserende partij), een beslissingswedstrijd niet mogelijk dan zullen bij gelijk eindigen de spelers 
op dezelfde plaats eindigen in de ranglijst. 
 
Bij gelijke eindscore zullen de uiteindelijke ranking punten worden opgeteld en gedeeld onder 
de betreffende spelers. 
 
 

12. Procedure bij onsportief gedrag 
 
Onder onsportief gedrag wordt verstaan:  

• Overtreding van de Etiquette  
• Niet afmelden voor een wedstrijd (“No Show”)  
• Het niet tijdig afmelden zonder geldige reden voor een wedstrijd  
• Niet inleveren voor de scorekaart ( “No Return”)  
• Zonder geldige reden uitstappen tijdens de wedstrijd  

Bij constatering van onsportief gedrag geldt in beginsel dat men is uitgesloten van deelname aan de 
volgende wedstijd. Bij meervoudig onsportief gedrag of zeer ernstig onsportief gedrag zal het 
bestuur in samenspraak met de regel & handicap commissie een passende sanctie opleggen. 
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