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GEDRAGSREGELS EN STRAFMAATREGELEN PITCH EN PUTT 
NEDERLAND (PPBN) 
 
De PPBN verwacht van alle deelnemers, caddies of anderszins betrokken personen bij 
PPBN-wedstrijden te handelen naar onderstaande gedragsregels. 
 
Spelers en (evt. caddies) dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen voor, 
tijdens, tussen en na de oefen- en wedstrijd-rondes. De belangen van de PPBN, haar 
sponsors, de gastclub en de Pitch en Putt sport in het algemeen mogen niet geschaad 
worden. 
 
Referees behoren de wedstrijdleiding of het bondsbestuur te informeren over 
overtredingen van de gedragsregels. Spelers en andere betrokken moeten dit kunnen 
doen zonder dat hen dat verweten wordt. 
 
Het PPBN-bestuur is na constatering van het overtreden van de regels bevoegd 
om een strafmaatregel op te leggen. Dit zal te allen tijde na hoor en wederhoor 
zijn van de betreffende speler en/of spelers plaatsvinden en/of in overleg met 
een aangestelde tuchtcommissie. Het bestuur zal dan tot een unaniem besluit 
komen. 
 
Het is onmogelijk om een volledige lijst te maken van gedrag dat in strijd is met de 
gedragsregels. De overtredingen van de gedragsregels die hieronder staan zijn slechts 
enkele voorbeelden van ernstige en minder ernstige gedragingen of uitingen. 
 
Ernstige overtredingen van gedragsregels 
 

• Fysiek of verbaal geweld tegen andere spelers, officials of andere personen. 
• Wegslingeren van clubs of clubs opzettelijk breken. 
• Ballen weggooien, wegslaan met gevaar voor andere personen. 
• Bewust niet volgens de regels spelen of een regel bewust niet toepassen (vals 

spelen). 
• Diefstal of beschadiging van eigendommen van anderen. 
• Iedere vorm van opzettelijke vernieling van de baan of het clubhuis waar het 

evenement plaatsvindt. 
• Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van 

de Pitch en Putt regels. 
• Gebrek aan respect tonen voor officials, vertegenwoordigers van de golfbaan, 

medespelers en toeschouwers. 
• Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de PPBN 

zou kunnen schaden.  
• Iedere andere gedraging of buitensporige vorm van agressie die door de referee, 

wedstrijdleiding of bondsbestuur als onaanvaardbaar wordt geacht. 
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Overige overtredingen van gedragsnormen 

 
• Het niet goed zorg dragen voor de baan. 
• De natuur opzettelijk vervuilen of vernielen (afval en ongewenste ballen niet in de 

daarvoor bestemde afvalbakken gooien). 
• Luide (emotionele) stemverheffingen. 
• Onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken). 
• Elk gedrag waarbij het spel van andere spelers ernstig wordt verstoord. 
• Betreden van benoemde “verboden te betreden” zones. 
• Niet tijdig afzeggen of afzegging zonder reden. 
• Terugtrekking uit de wedstrijd zonder reden. 
• Het gebruiken van een telefoon om te bellen en of bijvoorbeeld integraal een 

wedstrijd op TV te volgen. 
  
Vastgestelde strafmaatregelen 
 
De volgende overtredingen resulteren tot een vaste strafmaatregel: 

• Bij niet juist afmelden van een bondstoernooi bij de wedstrijdleiding ben je 
uitgesloten voor het eerstvolgende NRT. 

• Tijdens een bondstoernooi uitstappen uit een actieve ronde o.b.v. niet legitieme 
redenen (b.v. “je speelt niet lekker”) resulteert in een DQ voor de betreffende 
ronde (+ HCP-stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-
verrekening plaats vindt) + schorsing volgende wedstrijd. 

• Tijdens een bondstoernooi, (ongeacht de reden) niet deelnemen aan een 
opvolgende ronde waarvoor jij geplaatst bent resulteert in een NS (+ HCP-
stijging van 0,5 indien er sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening 
plaats vindt) voor die opvolgende ronde. Uitzondering hierop is (uiteraard), 
wanneer je je correct en tijdig voor ronde 1 afmeldt. Dan word je (indien er 
sprake is van een wedstrijd waarbij HCP-verrekening plaats vindt, zonder HCP-
verhoging) uitgeschreven voor de gehele wedstrijd. 

Vast te stellen strafmaatregelen 

Voor andere overtredingen zal, zoals reeds aangegeven, het PPBN-bestuur na 
constatering van het overtreden van de regels bevoegd zijn om straffen uit te delen. Dit 
zal te allen tijde na hoor en wederhoor zijn van de betreffende speler en/of spelers 
plaatsvinden en/of in overleg met een aangestelde tuchtcommissie. Het bestuur zal dan 
tot een unaniem besluit komen. 

De straffen die vervolgens uitgedeeld zouden kunnen worden zijn: 

• Een schriftelijke waarschuwing met een proeftijd van 2 jaar. Volgt er binnen deze 
2 jaar weer een waarschuwing volgt er automatisch een schorsing voor de 
eerstvolgende wedstrijd. 

• Een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. 
• Een schorsing van meerdere wedstrijden. 
• Volledig uitsluiting van wedstrijden die onder de vlag van de PPBN worden 

georganiseerd. 
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Gerelateerde documenten 
 

• R&A-golfregels 
• FIPPA-regels 
• Pitch en Putt regels PPBN 
• Dopingreglement PPBN 


