
 

 

Gedragscode Waregem Golf 

 

Integriteit, eerlijkheid, respect voor medespelers en het terrein zijn belangrijke pijlers 

in golf.  In het nieuwe golfreglement krijgt de speler ook een grotere 

verantwoordelijkheid. Waregem Golf wil iedere golfer die verantwoordelijkheid geven 

en op die manier het golfspel voor iedereen aangenaam te maken. Daarom vragen wij 

uw aandacht voor enkele wijzigingen in de procedures. 

Inschrijven = deelnemen 

Inschrijven voor wedstrijden ( en ook voor andere activiteiten) kan enkel nog digitaal. 

Ook uw betaling zal vanaf nu nog enkel digitaal moeten gebeuren via be-money. 

Reservelijsten kunnen in deze context niet meer worden aangemaakt. Evenmin kan 

terugbetaling van inschrijvingsgeld worden voorzien, tenzij uw niet deelname het 

gevolg zou zijn van een uitzonderlijke situatie. Het H&R comité evalueert en beslist 

over terugbetaling van uw inschrijvingsgeld. 

Voor recreatieve rondes reserveert u eveneens via i-golf ( al of niet met EDS kaart ).    

U hoeft niet meer op papier af te tekenen in de caddyruimte. Vanaf nu vragen wij u uw 

aanwezigheid te registreren op de PC in de gang tussen bar en caddyruimte.  Zo kunnen 

we de bezetting van ons terrein nog beter opvolgen en optimaliseren. 

Consulteer de website voor baancondities en praktische info op www.Waregemgolf.be   

Wees 5 minuten voor uw tee time op de afslagplaats aanwezig en respecteer uw 

startuur. 

Starten op back nine kan via reservatie op i-golf tussen 08.00 uur en 9.30 uur en tussen 

18.00 en 20.00 uur. Tussen deze uren is expliciete toestemming van het secretariaat 

onontbeerlijk!  

Be-money: hoe werkt het? 

Op de homepage ( pc) of de app ( smartphone) van Golf Vlaanderen vind je een nieuw 

icoontje “+saldo”.  Hier kan je geld op een eenvoudige en veilige manier opladen 

(bedrag naar keuze) op uw beveiligde account (Golf Vlaanderen app / i-Golf 

Interactive). Met BE-money kunt u zich vervolgens inschrijven voor clubwedstrijden,  

EDS kaarten, greenfee op andere terreinen, … )  

Als het krediet toereikend is, zal er geld worden afgewaardeerd van uw krediet. Als het 

krediet ontoereikend is, zal u worden doorverwezen naar de betaalpagina.  

Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=PgCHwt_r_KE&t=21s voor meer info. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgCHwt_r_KE&t=21s


 

 

Hoe kan ik uitschrijven – annuleren? 

U zal zien dat uitschrijven – na een betaling – niet meer mogelijk zal zijn. In het verleden 

werd de club er weleens op gewezen dat al te vaak golfers die vroegtijdig een plekje 

reserveren uiteindelijk niet deelnamen aan de wedstrijd. Met het gevolg dat andere 

golfers niet konden deelnemen. Uitschrijven is daarom nu enkel nog mogelijk via het 

secretariaat en/of captain. U zal hiervoor een geldige reden ( bv. medische interventie, 

sterfgeval, dagvaarding, …) kunnen opgeven waarom u wenst uit te schrijven. Als de 

uitschrijving rechtmatig is zal het geld worden teruggestort op uw BE-money. 

Opgave tijdens een wedstrijd    

Indien u om een of andere reden de wedstrijd staakt dient u het secretariaat 

verantwoording te geven vóór u Waregem Golf verlaat. Bij een onrechtmatige opgave 

tijdens een wedstrijd kan het comité u een sanctie opleggen.  

Wedstrijdritme: 

Probeer tijdens een wedstrijd ( ook tijdens recreatief spel ) steeds aansluiting te 

houden met de vorige flight. Laat indien nodig een volgende flight voorgaan. Zo 

vermijdt u oponthoud voor andere spelers.  Maan een medespeler aan om zijn/haar 

bal op te rapen als er geen scorekansen meer zijn.  

 
Kaart indienen. 

Registreer uw resultaten zo snel mogelijk na beëindigen van uw laatste hole. Dit kan 

via de app op uw smartphone of via i-kiosk in de gang tussen bar en caddyruimte.                

( Compact spelers moeten nog steeds scorekaart gebruiken en indienen.) 

Kledij: 

Kledij kan sterk variëren naargelang weersomstandigheden, mode of smaak. Toch 

wenst Waregem Golf geen T-shirts. Onderstaande afbeeldingen kunnen als leidraad 

dienen. 

 



 

 

 
Schoeisel: 
Golfschoenen. Geen laarzen of stapschoenen.  

  

 

Bij wedstrijden in andere clubs of bij ontmoetingen in eigen club wordt met aandrang 

gevraagd om het clubuniform te dragen ( rode polo /pull, blauwe broek) 

 
 Prijsuitreiking: 

Alle deelnemers van de wedstrijd worden verwacht op de prijsuitreiking.  
Op uw app  kan je aanduiden als je niet aanwezig kan zijn. 
Kledij: omgekleed, geen golfschoenen. 

Heren dragen een lange broek, hemd of polo. 
Dames dragen een rok, kleed of lange broek, hemd of polo. 
Binnen in het clubhuis zien we liever geen pet. 

 
Algemene attitude : 
 
Toon respect voor jezelf, elkaar en uw materiaal. 
Driving range ballen zijn eigendom van Waregemgolf en mogen enkel gebruikt worden 
op de driving range. Niet op de putting green, niet op de approach en zeker niet op het 
parcours en de compact.  
Blijf bescheiden bij een goed resultaat en blijf rustig bij een tegenslag. 
Gebruik geen verbaal, mentaal – of fysiek geweld. 
Fairplay t.o.v. medespelers, teamgenoten, marshalls en referees. 
Vermijd storende telefoongesprekken op het parcours en in het clubhuis.  
  
Respect voor de baan: 
Neem tijd om je divot terug te vinden. Druk de uitgeslagen divot goed aan om herstel 
te verzekeren. 
Rakel steeds je bunker. 
Even ter herinnering hoe je een pitchmark best herstelt: 

 

 



 

 

Sancties en bevoegdheden: 

Enkel het comité kan sancties opleggen bij inbreuken. Inbreuken op de algemene 

attitude, bij no show of bij onrechtmatige opgave worden door het comité geëvalueerd 

en desgevallend ook gesanctioneerd. Het comité zal steeds in overleg oordelen en de 

betrokken speler de mogelijkheid bieden gehoord te worden. 

Mogelijke sancties: 

 

1: Verwittiging,  

2: 1- , 2 strafslagen bij de totaal score. 

3: Diskwalificatie. 

4: Uitsluiting van deelname aan wedstrijd(en) 

5: Uitsluiting van het terrein /clubleven / lidmaatschap. 

 

Leden van het comité: 

- Els Van Goethem 

- Geert Clarysse 

- Frank Salembier 

- Peter Rabaey 

- Jean-Paul Michiels 

 

Als iedereen zich aan de gedragscode houdt is er voor iedereen ook golfplezier. 

Waregem Golf  

 


