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Onze waarden

In dit document wensen wij stil te staan bij de waarden die wij
in onze Club willen hanteren.
Het spreekt voor zich dat de leden en hun beleving van de
golfsport hierbij op de eerste plaats komen. In een club van
iets meer dan 1.000 leden van diverse nationaliteiten, culturen,
geloven en leeftijden, is het niet evident om aan ieders wensen
te voldoen. Vandaar dat respect voor elkaar, voor de golfbaan
en de golfsport van enorm belang is om dit doel te bereiken.
Wat betreft de golfsport heeft St. Andrews ons geholpen door
de u welbekende golf- en etiquetteregels, waarop het golfspel
gebaseerd is, op te stellen. Wij verwijzen ook graag naar de
richtlijnen van de "Hard Card" van de Koninklijke Belgische
Golf Federatie. Deze is van toepassing voor situaties die niet
beschreven zijn in dit charter.
Golf is een gentlemen’s sport: fair play en een correct sportief
gedrag zijn een must.
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Respect voor elkaar is minder gemakkelijk in regels te
vertalen. Zonder hierbij het label “elitaire club” na te streven,
zouden wij de leden willen oproepen om Royal Antwerp Golf
Club als een stijlvolle golfclub te behouden. Dit laatste
impliceert dat iedereen kennis heeft van de correcte golfkledij,
het juiste gedrag toont op en buiten het terrein alsook het
nodige respect opbrengt voor de andere leden, medespelers,
het management, personeel, Marshals en vrijwilligers.

Om voor iedereen klaarheid te scheppen met betrekking tot de
waarden die Royal Antwerp Golf Club nastreeft, hebben wij een
overzicht gemaakt van de belangrijkste vuistregels hieromtrent.
Het overzicht van de sancties bij inbreuken tegen de etiquette,
het reglement en de gedragsnormen op Royal Antwerp Golf
Club vindt u achteraan dit document.
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A. Etiquette en
gedragsnormen
1.

Kledingvoorschriften

Zowel op als buiten de baan dient men keurig gekleed te zijn,
zonder zichtbare tekens van geloof, zich te houden aan het
reglement en zich te schikken naar de eventuele instructies van
de Managers of van de Raad van Bestuur.
Algemeen:
Wat betreft golfschoenen zijn zowel soft spikes als steel spikes
toegelaten (geen steel spikes in de bar en geen golfschoenen in
het restaurant).
Jeans is toegelaten op voorwaarde dat deze in onberispelijke
staat is d.w.z. niet gescheurd, versleten of uitgerafeld.
Geen zichtbaar ondergoed. Kousen zijn verplicht op de baan en
de practicefaciliteiten.
Hemden en polo's moeten ten allen tijde in de broek gehouden
worden.
Petten en hoeden mogen niet achterstevoren gedragen worden
en zijn niet toegelaten binnen het Clubhouse.
Interclubwedstrijden en Clubontmoetingen dienen steeds
gespeeld te worden in het Interclubuniform (rode trui met
Clublogo, donkerblauwe broek en witte polo.
Dames (+21):
Polo met mouwen. Polo zonder mouwen met kraag. T-shirt met
korte of lange mouwen. Geen T-shirt zonder mouwen, noch
topjes.
Pantalon, bermuda, golfshort, rok of broekrok, jurk, (2/3 van
bovenbeen bedekt), geen legging.
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Meisjes (-21):
Voor de meisjes is een short of broekrok toegelaten die slechts
1/3 van het bovenbeen bedekt.
Heren (+21) & Jongens (-21):
Hemd of polo met kraag en mouwen. Kraag verplicht! Een
turtleneck is toegelaten. Geen T-shirt.
Pantalon, bermuda (tot net boven de knie). Geen shorts of cutoffs.
Bermuda's moeten gedragen worden met kniekousen of sokken
die de enkels afdekken.
Bij prijsuitreikingen is smart casual kledij vereist voor de
aanwezigen en is een vest èn een das verplicht voor de
prijswinnaars (zie B6).
In het restaurant is smart casual kledij verplicht. Een vest is 's
middags gewenst, en 's avonds vereist. Een vest èn een das zijn
verplicht voor officiële diners.

2.

Traag spel vermijden

Algemeen (zowel binnen als buiten competitie) dient traag spel
vermeden te worden en dient een snellere flight tijdig
doorgelaten te worden.
In geval van traag spel binnen de competitie waarbij flights
opgehouden worden, wordt de procedure van de Hard Card van
de K.B.G.F. gevolgd (punt II. 8.C "Pace of Play"), wat kan leiden
tot strafslagen en zelfs diskwalificatie. U vindt deze Hard Card
ad-valvas en op de site van de KBGF (www.golfbelgium.be).
Daarnaast mag de Marshal een flight steeds verplichten om
één of meerdere flights door te laten, een hole over te slaan en
een flight indien nodig diskwalificeren (zie D2).
Spelers die het afgelopen jaar meer dan twee keer de "time
par" overschreden hebben, kunnen ingedeeld worden in
2-ballen tijdens Single-wedstrijden.
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3.

Respecteer de voorrangsregels
op het terrein

Algemeen (zowel binnen als buiten competitie) heeft een
snellere flight steeds voorrang op een tragere flight.
Als een flight een volledige hole achter staat of als een flight
duidelijk trager speelt dan de daarop volgende flight, moet de
tragere flight de snellere flight voorstellen om voor te gaan.
Flights die 18 holes spelen hebben altijd voorrang op spelers
die slechts een gedeelte van de baan spelen.
Het is verboden om tussen twee flights in te voegen die op een
normale afstand van elkaar spelen.
Spelers die deelnemen aan een wedstrijd hebben steeds
voorrang.
Spelers die lessen volgen hebben in geen geval voorrang en
moeten spelers voorlaten als zij die ophouden.

4.

Hou voldoende afstand van greens en tees.

Respecteer met buggies (golf cars) en trolleys steeds de
voorgreens en blijf weg van de verhoogde surroundings rond de
greens.
Het is strikt verboden om met een buggy of een trolley tussen
de greens en de bunkers te rijden.
Buggies en trolleys zijn niet toegelaten op de tee boxen.
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5.

Gebruik van de buggies

Zowel de mensen die gebruik maken van de buggies verhuurd
door onze club als de eigenaars van eenn eigen buggy, worden
eraan gehouden de andere spelers evenals het terrein te
respecteren, en zich te houden aan de voorschriften opgelegd
door het personeel en het management.
Bestuurders moeten minimum 18 jaar oud zijn. Een buggy is
voor maximum 2 personen.

6.

Gebruik gsm

Buiten competitie mag het gebruik van een mobiele telefoon de
anderen nooit storen, noch op het terrein, noch elders binnen
de Club. Het is niet toegelaten om binnen het Clubhouse met
een mobiele telefoon te bellen. Ook op het terras zou het
vermeden moeten worden.
Tijdens de competitie verwijzen wij naar de bepalingen in de
Hard Card van de K.B.G.F.

7.

Respect personeel

De leden van Royal Antwerp Golf Club en hun genodigden
dienen respect te tonen t.o.v. het personeel van en de
medewerkers binnen de club (Clubmanager, secretariaat,
baliepersoneel, terreinpersoneel, Caddymasters, Marshals,
pro’s, restaurant- en barpersoneel).
In het bijzonder wat het terreinpersoneel betreft:
terreinpersoneel heeft steeds voorrang; wacht op hun teken om
verder te spelen.
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8.

Gebruik en respect voor practicefaciliteiten

Het is enkel toegelaten om te practicen op de daarvoor
bestemde plaatsen op de golfbaan (driving range, approach en
chipping-zones, putting green).
Practiceballen mogen enkel gebruikt worden op de driving
range en de approach practice, m.a.w. niet op de chipping- en
puttinggreens of op het terrein.
Ballenmandjes dienen na gebruik teruggebracht te worden
naar de voorziene plaats in de ruimte waar de ballen worden
opgeslagen.
De swingstudio’s zijn voorbehouden aan de pro’s.
Het is ten allen tijde verboden vanop het gras te spelen op de
driving range.
Respecteer tijdelijke maatregelen op de oefenfaciliteiten.

9.

Respect voor het terrein

Herstel pitchmarks op alle betreden greens.
Plaats de divots terug en druk aan (behalve op de tee box).
Doe geen oefenswing op de tee box.
Beschadig de cups niet.
Betreed en verlaat de bunkers langs de laagste zijde om
beschadiging van de bunkerface te vermijden.
Leg, na het harken van de bunkers, de hark volledig terug in de
bunker in de lengterichting van de hole.
Respecteer tijdelijke maatregelen op het terrein.
Betreed de heidezones niet met trolleys of buggies.
Rokers: gooi geen peuken op het terrein.
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10. Respect voor het Clubhouse en omgeving
Kleedkamers staan ter beschikking van de leden. De leden
worden gevraagd om de kleedkamers steeds zo proper mogelijk
achter te laten. De ter beschikking gestelde handdoeken zijn
eigendom van de Club. De leden worden verzocht deze in de
kleedkamers achter te laten.
Het is niet de bedoeling dat leden kledingstukken, schoenen of
andere voorwerpen in de clublokalen achterlaten. De Club
neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verlies of
schade aan voorwerpen die in de lokalen of in de gehuurde
lockers worden gelegd.
Het gebruik van de parking gebeurt op eigen risico van de
gebruikers (zowel van de auto's als van de fietsen en
motorfietsen), zonder verantwoordelijkheid van de Club, om
welke reden ook. De auto’s, de fietsen en de motorfietsen
moeten op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd worden.
Als een van de leden van de Raad van Bestuur of de Managers
een opmerking maken in verband met het gebruik van de
parking moeten leden en hun genodigden hier gevolg aan geven.
Eetzalen – Bridgezaal – Salons: het is verboden deze zalen te
betreden met golfschoenen.
De TV kamer is niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar.
Het is er ook verboden te eten.
Honden zijn in het Clubhouse niet toegelaten. Op het terrein
moeten zij steeds aan de leiband gehouden worden.
Tijdens het weekend en tijdens wedstrijddagen zijn zij niet
toegelaten op het terrein.
Het is verboden te roken in alle lokalen van de Club.
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11. Opslag van materiaal
De leden kunnen hun clubs, trolleys en buggies op eigen risico
en verantwoordelijkheid in de daartoe voorziene lokalen
onderbrengen. Gelet op het feit dat de plaats voor de buggies
beperkt is, is een voorafgaande toelating van de Raad van
Bestuur vereist.
Deze opslag kan in geen geval beschouwd worden als een
bewaargeving.

12. Toegang tot het terrein
Over de toegang tot het terrein voor leden zijn onderstaande
regels van toepassing.
Handicap van 0 tot 28,4: toegang tot alle banen zonder
beperkingen en mogelijkheid tot deelname aan alle wedstrijden
van de eerste en de tweede reeksen.
Handicap van 28,5 tot 36: toegang tot alle banen tijdens de week,
met respect voor de wedstrijdbepalingen. Tijdens het weekend
en op feestdagen (buiten competitie): toegang tot de Tom
Simpson Course vanaf 14u. Deelname in derde reeks aan
wedstrijden is mogelijk op de Dormy House Course. Een speler
die de wedstrijden in derde reeks wenst te spelen moet eerst
zijn golfvaardigheidsbewijs (GVB) gehaald hebben.
Zonder handicap: vóór het behalen van het theoretische en
praktische GVB heeft een golfer enkel toegang tot de golfbaan
onder begeleiding van zijn golfprofessional. Na het behalen van
het GVB, krijgt de speler een Clubhandicap van 45 en mag hij
enkel op de Dormy House Course spelen. Hij krijgt de kans om
zijn handicap te verbeteren door deel te nemen aan wedstrijden
in derde reeks op de Dormy House Course en door scorekaarten
(EDS) in te leveren die zijn Pro of één van de leden met een
handicap kleiner dan 28,5 (en geen familie) heeft ingevuld, tot
hij een handicap van 36 bereikt heeft. De speler moet wel
telkens op voorhand het secretariaat verwittigen dat hij een
EDS-kaart wil lopen (zie C1).
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Greenfeespelers, practicespelers en genodigden van R.A.G.C.leden dienen zich steeds onmiddellijk aan de balie te melden
voor registratie en betaling van de fee. Zij dienen een daglabel
aan hun golftas te hangen.
Het R.A.G.C.-lid en diens genodigde(n) dienen zich steeds
samen aan te melden. Het R.A.G.C.-lid is verantwoordelijk voor
zijn genodigde(n) tijdens de volledige duur van diens bezoek aan
Royal Antwerp Golf Club (o.a. aanmelding balie, betaling
greenfee of practice fee, informatie over etiquette, dress-code
en reglementen geldig op R.A.G.C., enz.).
Spelers met een handicap van 0 tot 28,4 hebben toegang tot alle
banen.
Spelers met een handicap van 28,5 tot 36 hebben enkel toegang
tot de Dormy House Course en practicefaciliteiten.
Wandelaars worden niet toegelaten op de baan.
Niet-spelers worden enkel op de banen toegelaten onder eigen
verantwoordelijkheid en onder toezicht van het lid dat ze
vergezellen. Ze moeten zich eerst op het onthaal aanmelden en
registreren in het gastenboek. De Club kan geenszins
verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele ongevallen
veroorzaakt op de banen door of aan niet-spelers.

Wie geen respect kan tonen voor onze baan,
de leden en onze medewerkers,
hoort niet thuis op Royal Antwerp Golf Club.
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B. Wedstrijdverloop
1.

Inschrijven en afmelden

De Clubwedstrijden zijn voorbehouden aan de leden van R.A.G.C.
De wedstrijdsponsors krijgen de mogelijkheid om een beperkt
aantal spelers uit te nodigen van een andere club (maximum 6
genodigden, waarvan 4 gratis mogen spelen). Het Sportcomité
moet hierover zijn akkoord geven.
Een speler die niet Full Member is van R.A.G.C. kan maximum 3
keer per jaar als genodigde deelnemen aan een wedstrijd.
De deelnemers moeten hun lidmaatschapsgeld betaald hebben
alsook hun federale bijdrage. Daarnaast moeten ze in het bezit
zijn van een golfvaardigheidsbewijs en een handicap hebben die
binnen de spelcategorieën valt. Het secretariaat en de starter
mogen ten allen tijde de bewijsstukken hiervan opvragen.
Het Sportcomité mag de datum, de spelformule of de starturen
veranderen. De inschrijvingslijst wordt twee weken voor de
wedstrijd online gezet.
Inschrijvingen dienen persoonlijk te gebeuren via de website
(www.i-golf.be) of de VVG-App, de inschrijvingszuil in de hal van
het Clubhouse of telefonisch via de balie (03 666 84 56).
De inschrijvingen voor de weekendwedstrijden worden
donderdagavond om 20u00 afgesloten. Leden die zich daarna
nog willen inschrijven, worden op de reservelijst gezet. In
volgorde van inschrijving en afhankelijk van de mogelijkheden
zullen zij al dan niet op de startlijst gezet worden.
De startlijst zal op vrijdag vanaf 14u00 ad-valvas hangen in het
Clubhouse en zal dan ook online beschikbaar zijn op
www.i-golf.be.
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Afmelden van deelname aan een wedstrijd:
Voor de
wedstrijd op:

wordt de
startlijst
verstuurd op:

kan u afmelden
ten laatste op:

dinsdag (Ladies)

maandagmiddag

zondag vóór 20 u;

donderdag (Medal)

woensdagmiddag dinsdag vóór 20 u;

zaterdag en zondag

vrijdagmiddag

donderdag vóór 20 u.

Indien u door omstandigheden toch niet kunt deelnemen aan
een wedstrijd en de afmeldingstermijn is reeds verstreken,
gelieve u dan steeds zo spoedig mogelijk af te melden zodat de
baliemedewerkers tijdig contact kunnen opnemen met de
reservespelers.
Na afsluiting van de inschrijvingen, is afmelding enkel
toegelaten als het gaat om overmacht. De sanctie voor laattijdig
afmelden (na donderdagavond 20 uur voor een
weekendwedstrijd b.v.) is een verwittiging. Bij elke volgende
laattijdige afmelding zal de speler niet mogen deelnemen aan
de daaropvolgende Single-wedstrijd en zal zijn scorekaart als
"no return" worden beschouwd.
Wie niet kan deelnemen en zich tijdig afgemeld heeft, toont zich
respectvol t.o.v. de medespeler(s), de sponsor(s) en de Club.
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2.

Laattijdig starten

De startijden en volgorde dienen gerespecteerd te worden. U
dient minstens 10 minuten vóór uw starttijd aanwezig te zijn op
de aangeduide tee box. Bij het laattijdig starten worden de
golfregels toegepast. Als een speler minder dan 5 minuten te
laat aankomt, krijgt hij 2 strafslagen op de eerste hole als er in
Stroke Play wordt gespeeld, of 2 strafslagen boven het totaal
aantal punten in Stableford, of verlies van de 1ste hole in Match
Play. Als een speler meer dan 5 minuten te laat aankomt, wordt
hij gediskwalificeerd (behalve in geval van overmacht) en zal hij
niet mogen deelnemen aan de volgende Single-wedstrijd en
wordt bovendien zijn scorekaart als "no return" beschouwd.

3.

Scorekaart

Deze dient zowel door de speler als door de marker
ondertekend te worden.
Duidt op de hiervoor voorziene plaats op uw scorekaart duidelijk
aan of u al dan niet aanwezig zal zijn op de prijsuitreiking.
Indien niets werd aangeduid, wordt uw aanwezigheid
verondersteld.
Scorekaarten zijn in te dienen in de daartoe bestemde bus aan
de achterkant van het Caddiehouse, zo snel mogelijk na het
beëindigen van de laatste hole van de vastgestelde ronde.
Het is volstrekt verboden, op straffe van diskwalificatie, met de
scorekaart in het Clubhouse te komen.

4.

Samenstelling van de flights

De indeling en starturen van de flights blijven steeds behouden.
Enkel het secretariaat is bevoegd om deze te wijzigen.
Elke overtreding op deze regel zal bestraft worden.
Er zal bij de samenstelling van de flights door het secretariaat
geen rekening gehouden worden met herhaaldelijke aanvragen
om met/tegen dezelfde leden te spelen.
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5.

Speciale toelatingen

Buggies zijn tijdens een wedstrijd enkel toegelaten mits
goedkeuring door het de Sportmanager en/of Captain na
voorlegging van een medisch attest, en voor senioren, vanaf 65
jaar voor dames en vanaf 70 jaar voor heren.
Voor het gebruik van meetapparatuur zijn sinds 2012 de regels
van de R&A van toepassing. Dit houdt in dat de deelnemers aan
wedstrijden georganiseerd door de club, met uitzondering van
de juniorwedstrijden, een meettoestel mogen gebruiken dat de
afstand horizontaal meet, conform de Hard Card van de K.B.G.F.,
local rule I.10. Het is niet toegestaan om een toestel te
gebruiken om ook andere parameters te meten zoals de
temperatuur, de windrichting en -snelheid, de hoek, of die raad
geeft over de te spelen clubs... (Rules of Golf, Appendix IV, 5).
Het gebruik van meetapparatuur mag zeker niet leiden tot traag
spel.
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6.

Prijsuitreiking

Het is niet toegelaten om meerdere prijzen tegelijkertijd te
winnen (er wordt wel een uitzondering gemaakt voor speciale
prijzen, "nearest to the pin", "longest drive", loting, enz.)
In geval een deelnemer zowel de beste netto als de beste bruto
score heeft gespeeld, dan primeert de bruto prijs op de netto
prijs, tenzij de prijs een wisselbeker is of als de sponsor anders
beslist.
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, wordt, uit respect
voor de sponsor, verwacht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking.
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient u
zich af te melden middels aanduiding op uw scorekaart of
melding aan het onthaal via telefoon of e-mail
(welcome@ragc.be).
De dress code tijdens de prijsuitreiking is smart casual:
- golfkledij, shorts en golfschoenen zijn niet gewenst;
- voor de winnaars bij de heren: smart casual met eigen vest
en das.
Prijzen kunnen alleen door de winnaar zelf afgehaald worden,
behoudens andersluidende uitdrukkelijke toelating vanwege de
Captain en/of de sponsors.
In geval van een team-event (4BBB, Scramble, Greensome, …)
moeten alle spelers van de ploeg aanwezig zijn, uitgezonderd
gevallen van heirkracht of onvoorziene omstandigheden.
Prijzen worden enkel overhandigd aan spelers die de dress
code respecteren.
Prijswinnaars die de dress code niet respecteren laten hun prijs
overgaan naar de eerstvolgende aanwezige in de eindranking.
Prijswinnaars die niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking
laten hun prijs overgaan naar de eerstvolgende aanwezige in de
eindranking, behoudens het geval dat de prijsuitreiking op een
andere datum plaatsvindt dan de dag van de wedstrijd.
Het invullen van uw naam bij specials ("longest", "nearest"…)
impliceert steeds uw aanwezigheid tijdens de prijsuitreiking.
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C. Handicap,
categorieën en reeksen
1.

Handicap

Het Sportcomité behoudt zich het recht om de handicap aan te
passen van een speler en baseert zich daarvoor op artikels 3.3
& 3.4 van het EGA HANDICAP SYSTEM.
We vermelden graag dat het mogelijk is om "Extra Day Scores"
binnen te brengen. Hierna worden de voorwaarden voor een
EDS opgesomd:
- speler);
- de speler moet op voorhand het secretariaat op de hoogte
brengen en krijgt hiervoor een afgestempelde scorekaart
en dient een verwerkingsfee van 5,00 euro te betalen per
EDS;
- een speler van de eerste federale categorie (Hcp. ≤ 4,4)
mag enkel een EDS afgeven om zijn handicap opnieuw het
"confirmed" status te geven;
- een speler van de derde reeks moet met een speler van
eerste of tweede reeks spelen;
- een speler kan maximum 5 "Extra Day Scores" per jaar
inleveren;
- een EDS op een andere baan kan enkel binnengebracht
worden als die ingevuld werd tijdens een officiële wedstrijd
(QC of Counting) en afgestempeld door de bezochte club.
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2.

De reeksen

Singles
-

Officiële reeksen:
1ste reeks
Heren:
Dames:
2de reeks
Heren:
Dames:
3de reeks
Heren en Dames:

Hcp -5,0 tot 12,4;
Hcp -5,0 tot 14,4;
Hcp 12,5 tot 28,4;
Hcp 14,5 tot 28,4;
Hcp 28,5 tot 45.

De eerste en tweede reeksen spelen meestal op de Tom
Simpson Course.
De derde reeks speelt meestal op de Dormy House Course.
-

Clubreeksen (enkel Juniors): :
3de reeks aangevuld met de "Drapeaux" groepen blauw,
rood, geel en wit.

De Juniors van de Clubreeksen spelen 9 holes op de Dormy
House Course op zondagnamiddag en zijn opgedeeld per niveau..
Dubbels
1ste reeks: de som van de exacte handicaps van de ploeg is
kleiner of gelijk aan 30,0;
2de reeks: de som van de exacte handicaps van de ploeg ligt
tussen 30,1 en 56,8.
Voor beide reeksen mag de individuele handicap maximum 28,4
zijn. Voor een aantal wedstrijden gaat de som tot 72 en de
individuele handicap tot 36 (vb. Prix des Ménages).
3de reeks: een speler met een exacte handicap tussen 28,5 en 36
mag enkel een ploeg vormen met een speler die een handicap
heeft die kleiner of gelijk is aan 28,4.
Zowel in single als in dubbel is elke speler vrij te kiezen van
welke tee hij afslaat (dezelfde keuze zal behouden worden voor
alle holes van de gespeelde ronde) met verplichte aanpassing
van de gekregen strokes (zie tabellen ad-valvas en aan de 1ste
tee van de TSC).
Bij wedstrijden zal de keuze van de gespeelde tee bij inschrijving
moeten bepaald worden.
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D. Marshal
1.

Marshals

Volgende personen zijn van ambtswege Marshal:
- bestuurders;
- Captain, ladies-, senior-, junior-verantwoordelijken en alle
leden van het Sportcomité;
- Clubmanagers, baliepersoneel en Caddymasters;
- Pro’s.
Verder kunnen hier leden of derden aan toegevoegd worden, die
zich duidelijk kenbaar maken.

2.

Bevoegdheden

De Marshal is bevoegd om toezicht te houden op de naleving
van de golf- en etiquetteregels en dit Clubreglement, en de
naleving ervan af te dwingen.
Indien bepaalde spelers de regels niet naleven, maakt de
Marshal de speler attent op de inbreuk, en verzoekt hij de
speler om zich aan de regel te conformeren; bij gebreke
hieraan dient de speler de baan en/of het Clubhouse te verlaten.
De Marshal rapporteert de feiten aan de Captain en/of aan de
Manager voor eventueel verder gevolg.
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E. Tucht
De Tuchtinstanties zijn bevoegd om t.a.v. leden spelers sancties
te nemen aangaande eventuele inbreuken op dit Charter (en
alle andere toepasselijke reglementen binnen de club).
Volgende standaardsancties zijn van toepassing:
Inbreuken / Reglementen

Sanctie

Inbreuk tegen kledingvoorschriften (A1)::

1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terrein- of
Clubhouseschorsing.

Traag Spel (A2):
de Marshal past in grote lijnen
de procedure voorzien in de
Hard Card van de K.B.G.F. toe: Marshal geeft officiële
waarschuwing om
achterstand in te lopen op de
2 volgende holes;
indien de flight weigert om de
instructies van de Marshal
op te volgen:
Marshal past sancties toe
voor overtreding van de
bepaling in de Hard Card van
de K.B.G.F.
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Voorrangsregels op het terrein
genegeerd (A3):
1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.
Onvoldoende afstand gehouden
van greens/tees (A4),
foutief of ongeoorloofd gebruik
van de buggies (A5):
1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.
Storend gebruik van GSM
buiten competitie (A6):

1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk en GSM
uitschakelen;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.

Gebruik van GSM
binnen competitie (A6):
- om advies te geven of
te vragen:
- zoals toegelaten volgens de
Regels, maar storend voor
andere spelers:

diskwalificatie

1ste inbreuk:
de speler is schuldig aan een
overtreding van de etiquette:
GSM uitschakelen;
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volgende inbreuk:
de speler is schuldig aan een
ernstige overtreding van de
etiquette: diskwalificatie.

Geen voorrang verleend aan
terreinpersoneel (A7):

1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.

Ongeoorloofd gebruik
practiceballen en practicefaciliteiten (A8): o.a.
- het gebruik van practiceballen
op de "chipping green",
"putting green" en golfbaan;
- spelen op het gras aan het
practicegebouw,* buiten de
aangegeven zone practicen:* 1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.
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Geen respect voor het
terrein (A9):
- het niet herstellen van
pitchmarks op de greens
(met inbegrip van approachen chippinggreen);
- het niet terugplaatsen van
divots (behalve op de tee box);
- het beschadigen van de cups;
- rokers: het gooien van peuken
op het terrein;
- het niet betreden en verlaten
van de bunkers langs de
laagste zijde om beschadiging
te vermijden;
- het niet respecteren van de
tijdelijke maatregele op het
terrein:
1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing.
Ongeoorloofde toegang tot het
terrein (A10):
weekmember in weekend:
terrein verlaten en
Tuchtcommissie;
non-playing member:
terrein verlaten en
Tuchtcommissie;
genodigde zonder greenfee:
uitnodigend lid: fee betalen
en Tuchtcommissie;
bezoeker zonder greenfee/
practice fee, geschorste speler: fee betalen en opmerking
naar homeclub en 1 jaar
geen toegang op R.A.G.C.
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Niet-tijdig afmelden deelname
wedstrijd (B1):
niet-tijdig afmelden aan
deelname wedstrijd,
behoudens overmacht:
1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
schriftelijke verwittiging;
daaropvolgende inbreuk(en):
7 d. terreinschorsing;
niet komen opdagen op
wedstrijd (no show):
14 d. wedstrijdschorsing.
Laattijdig starten (B2):
indien de speler binnen 5
minuten na zijn starttijd klaar
om te spelen op zijn startplaats
aankomt:
- bij Match Play:
verlies van de eerste hole;
- bij Stroke Play:
sanctie van twee slagen op
de eerste hole;
- bij Stableford:
sanctie van 2 punten
op de totale score;
aankomst op de startplaats
na 5 minuten:
diskwalificatie.
Scorekaart niet volledig
ingevuld, niet ondertekend of
laattijdig ingediend/scorekaart
in het Clubhouse (B3):
diskwalificatie.
Scorekaart opzettelijk
verkeerd ingevuld:

diskwalificatie en
Tuchtcommissie.
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Niet-respecteren van de
dress code op prijsuitreiking
(B6):

de prijs wordt niet toegekend.

Aanwezigheid op de
prijsuitreiking niet tijdig
afgemeld (B6):

1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
7 d. terreinschorsing.

Niet aanwezig op de
prijsuitreiking maar toch naam
genoteerd op document
"Nearest to the pin" of
"Longest Drive" of op ander
special prize-document (B6):
1ste inbreuk:
verwittiging, mondeling of
schriftelijk;
2de inbreuk:
7 d. terreinschorsing

Wie een wedstrijdschorsing opgelopen heeft, kan zich
gedurende de periode van schorsing niet inschrijven voor of
deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd onder de auspiciën
van de Club. Schorsingen gaan in twee weken volgend op de
week van de inbreuk. Was de speler reeds ingeschreven voor
een wedstrijd, nog vóór de wedstrijdschorsing opgelegd was,
geldt deze enkel niet voor teamwedstrijden (bv. 4BBB,
Foursome, enz.). Op deze manier wordt de ingeschreven partner
niet benadeeld. De schorsingsperiode zal dan een week later
ingaan.

*Behalve uitzonderingen toegelaten door het Sportcomité.
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F. Reglement
van inwendige orde
Inleiding
Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de
Royal Antwerp Golf Club, hierna “R.A.G.C.” genoemd. In de
statuten staat beschreven in welke mate de Raad van bestuur
dit reglement kan wijzigen.

In dit reglement zijn de voorwaarden vastgelegd voor het
gebruik van de installaties van de RAGC. Daarnaast staan in dit
reglement de toetredingsvoorwaarden voor nieuwe leden en de
modaliteiten hiervoor beschreven. Dit reglement geldt voor alle
leden, hun genodigden en voor de bezoekers en is van
toepassing op alle personen die de installaties van de RAGC
betreden, om welke reden ook. Het heeft betrekking op alle
installaties ter beschikking gesteld door de Club en dit zijn: de
golfbaan, de practice, de putting green, het clubhuis, de
parking en de kinderopvang. M.a.w. alle installaties binnen het
domein van de RAGC.

RAGC is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen bij het
niet naleven van dit reglement..
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Artikel 1 – De leden
Er zijn zes soorten leden:
1. die meerderjarig zijn. Alleen de Geassocieerde Leden
hebben het recht aanwezig te zijn en hun stem uit te
brengen op de Algemene Vergaderingen.
2. De Aangesloten Leden zijn spelende leden van de RAGC die
minder dan 5 jaar spelend lid zijn.
3. De Weekleden zijn leden die enkel op weekdagen mogen
spelen. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen mogen zijn
niet op de golfbaan spelen, niet practicen noch oefenen op
de putting green.
4. De Niet-spelende Leden zijn leden die niet mogen spelen
op de golfbaan, noch op de practice of op de putting green.
5. De Leden met Verlof zijn spelende leden die België verlaten
voor maximum 5 jaar. Zij mogen bij hun occasionele
verblijven in het land het Clubhuis betreden en gebruik
maken van de installaties, mits betaling van een green fee.
Om tot deze categorie te kunnen toetreden, is een formeel
akkoord nodig van de Raad van Bestuur. Bij hun terugkeer
mogen zij opnieuw deel uitmaken van hun originele
categorie.
6. De Leden op Proef zijn spelende leden die jonger dan 25
jaar zijn. Zij kunnen op proef aanvaard worden voor een
periode van één jaar. Deze termijn wordt automatisch
verlengd tot ze de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, tenzij
de Raad van Bestuur anders beslist. Wanneer ze 25 jaar zijn,
zal de R.v.B. beslissen of zij aanvaard worden als
geassocieerde leden of als aangesloten leden. Zij zullen bij
aanvaarding het op dat moment geldende toetredingsrecht
moeten betalen.
Alle toetredingsaanvragen en alle verzoeken tot verandering
van categorie moeten schriftelijk voorgelegd worden aan de
Raad van Bestuur.
De toetredingsrechten, (art. 4), de jaarlijkse bijdragen (art. 5) en
de dagelijkse green fees worden jaarlijks vastgelegd door de
Raad van Bestuur voor iedere categorie van leden.
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Artikel 2 – De Raad van Bestuur (R.v.B.)
1. De R.v.B. is samengesteld uit minimum 7 en maximum 9
geassocieerde leden.
2. De leden van de R.V.B. worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een termijn van 3 jaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. Om verkozen te worden moet
de kandidaat ten minste de helft plus één van de geldig
uitgebrachte stemmen bekomen (zie ook art.1-1). Indien
het minimum van 7 mandaten niet bereikt wordt, kunnen
een of meerdere kandidaten die het grootste aantal
stemmen bij een tweede stemronde bekomen, de vacante
mandaten invullen, teneinde het vereiste minimum aantal
bestuurders te bereiken. Indien hetzelfde jaar de termijnen
van de mandaten van de meerderheid van de bestuurders
komen te vervallen en teneinde de continuïteit van de
werking van de raad van bestuur niet in het gedrang te
brengen, zullen, naargelang de toestand, één of maximum
twee bestuurders hun mandaat met één jaar kunnen
verlengd zien. Deze bestuurders zullen door het lot gekozen
worden ter gelegenheid van de laatste vergadering van de
raad van bestuur voorafgaand aan de oproeping tot de
Algemene Vergadering. De stemming per volmacht wordt
beperkt tot 1 volmacht per geassocieerd lid, aanwezig op de
Vergadering.
3. De R.v.B. kiest uit zijn leden een Voorzitter en een
Penningmeester. De R.v.B. kan ook een Ondervoorzitter en
een “Honorary Secretary” benoemen. Hij duidt de Kapitein
aan, alsook de Dameskapitein en de Juniorenkapitein.
4. De R.v.B. beheert de zaken van de Club in overeenstemming
met de wet, de statuten en het reglement van inwendige
orde. De Raad benoemt de verschillende comités die onder
zijn verantwoordelijkheid de beslissingen zullen nemen die
hen aanbelangen.
5. De R.v.B. doet uitspraak over alle aangelegenheden die
betrekking hebben op de Club en haar leden.
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6. De R.v.B. beslist over de eventuele sancties die opgelegd
kunnen worden aan leden. Sancties gaan van verwittigingen
tot schorsingen. De beslissingen van de R.v.B. worden
bekend gemaakt per brief met de verplichte vermelding van
de redenen waarop de beslissingen gebaseerd zijn. De
leden van de Club moeten zich zonder voorbehoud
onderwerpen aan alle beslissingen van de R.v.B.

Artikel 3 – De toetredingen
1. De R.v.B. beslist over de toetreding of niet van nieuwe leden,
op voorstelling van hun kandidatuur door twee peters,
geassocieerde leden van de R.A.G.C, waarvan ten minste
één de Belgische nationaliteit moet bezitten. De
bestuurders en/of hun levensgezell(inn)en kunnen geen
kandidaat voorstellen. De twee peters mogen niet met
elkaar gehuwd zijn of onder hetzelfde dak wonen.
2. De aanvraag geschiedt schriftelijk op een formulier
uitgereikt door het secretariaat. De peters zijn gehouden
schriftelijk, bij middel van een persoonlijke brief aan de
Voorzitter, of aan de secretaris, deze kandidatuurstelling te
motiveren. De R.v.B. kan aan de peters vragen hun
kandidaat persoonlijk voor te stellen aan leden van de Raad.
3. De toetreding wordt geweigerd indien twee leden van de
Raad van Bestuur een negatieve stem uitbrengen. De
beslissing wordt medegedeeld via een brief aan de peters.
De R.v.B. hoeft zijn beslissingen niet te verantwoorden.
4. De levensgezell(inn)en van de geassocieerde leden en hun
kinderen jonger dan 25 jaar oud en die nog bij hun ouders
wonen, krijgen voorrang. De kandidaat-leden die niet aan
deze voorwaarden voldoen, moeten een volledig dossier
indienen en moeten worden voorgesteld door twee peters.
5. De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 6 jaar. De
kandidaat-leden, waarvan de ouders geen lid zijn van de
Club, en die de wettelijke meerderjarige leeftijd niet bereikt
hebben, moeten bij hun toetredingsaanvraag een
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schriftelijke toestemming voegen van hun ouders of, bij
gebreke, van de voor hen burgerlijk aansprakelijke
personen. De peters blijven verantwoordelijk voor het goede
gedrag van hun petekind in de Club tot zijn wettelijke
meerderjarigheid.

Artikel 4- Toetredingsrecht
1. Leden kunnen pas als Geassocieerd Lid beschouwd worden
van zodra hun toetredingsrecht volledig betaald is.
2. Bij verandering van categorie zal het lid het verschil betalen
tussen het toetredingsrecht van zijn nieuwe categorie en dit
van de categorie die hij verlaat indien dit verschil positief is.
Het verschil wordt berekend aan de hand van de op het
ogenblik van de verandering geldende tarieven.
3. Een betaald toetredingsrecht wordt nooit terugbetaald, zelfs
niet gedeeltelijk.
4. Het lid dat na uittreding opnieuw lid wordt, moet 50% van
het geldende toetredingstarief betalen, op voorwaarde dat
het volledig toetredingsrecht betaald werd voor zijn
uittreding. Indien het lid binnen de 5 jaar na uittreding
opnieuw lid wordt, kan hij naar keuze, 50% van het geldende
toetredingstarief betalen of het geldende niet-spelers tarief
voor het aantal jaren dat hij geen lid is geweest.
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Artikel 5 – Lidgelden
1. Het lidgeld wordt begin januari gefactureerd en moet
vereffend worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de
factuur. Een eerste herinnering wordt 15 dagen na de
vervaldag gestuurd en een forfaitaire vergoeding van 2% op
het gefactureerd bedrag zal aangerekend worden. Dertig
dagen na de vervaldag zal een tweede aanmaning gestuurd
worden en een forfaitaire vergoeding van 5% op het
gefactureerd bedrag zal dan aangerekend worden.
2. De leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 15 maart
worden geacht ontslagnemend te zijn. Zij worden hiervan
per aangetekend schrijven verwittigd op hun laatst gekende
adres.
3. Een toegetreden nieuw lid betaalt:
- tussen 1/1 en 30/6, het volledig lidgeld,
- tussen 1/7 en 31/10, 50% van het lidgeld,
- na 31/10 betaalt het nieuwe lid meteen het lidgeld voor
het volgende jaar.
4. Lidgelden worden nooit terugbetaald.

Artikel 6 – Ontslag
Statuutaanpassingen en opzeggingen voor het volgende jaar
moeten voor 15 december aan het secretariaat gemeld worden.
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Artikel 7 – Bezoekers
1. Elke spelende bezoeker heeft slechts toegang tot de Club
na inschrijving in het bezoekersregister, betaling van een
dagelijks green fee en op vertoon van zijn lidkaart van een
nationale golffederatie. Spelende bezoekers met een
handicap boven de 28,4 hebben geen toegang tot de Tom
Simpson Course.
2. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden kan eenzelfde
spelende bezoeker slechts drie keren genieten van het
verminderde gasttarief voor spelers die uitgenodigd worden
door een lid van de Club.
3. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden kan eenzelfde
niet spelende bezoeker slechts vijf keren uitgenodigd
worden op de Club. Een niet spelende bezoeker heeft geen
toegang tot de installaties van de Club tenzij hij vergezeld is
door een lid van de Club. Deze zal ervoor zorgen dat hij
ingeschreven wordt in het bezoekersregister.
4. De kinderen, niet leden, jonger dan 6 jaar hebben geen
toegang tot de installaties van de Club, met uitzondering
van de lokalen voor de kinderopvang en ter gelegenheid van
uitzonderlijke omstandigheden.
5. De wedstrijden ingericht door de R.A.G.C. zijn voorbehouden
aan de leden. Mits toestemming van het Sportcomité wordt
een uitzondering gemaakt voor de genodigden van de
schenkers, en dit op voorwaarde dat zij lid zijn van een
nationale federatie. Zes uitnodigingen waarvan vier
kosteloos zullen ter beschikking gesteld worden van de
schenkers van de dag. Spelers die geen Full Member zijn
van de R.A.G.C. mogen slechts driemaal par jaar
uitgenodigd worden om deel te nemen aan wedstrijden.
6. Bezoekers hebben de toelating om lessen te nemen op de
“practice ground” mits betaling van een dagbijdrage. De
professionele spelers die les geven aan spelers die geen lid
zijn van een nationale golffederatie, doen dit onder hun
eigen verantwoordelijkheid en hun eigen verzekering.
7. Wandelaars zijn niet toegelaten op de banen.
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Artikel 8 – Spel en golfbaan
1. Het gebruik van de sportieve installaties is voorbehouden
aan de leden, hun genodigden en aan de bezoekers die hun
dagelijkse bijdrage hebben betaald. Niet spelers worden
niet toegelaten op de sportieve installaties. Begeleiders van
spelers mogen de sportieve installaties wel betreden als ze
hiervoor de toestemming van het secretariaat gekregen
hebben. De wegen, ook deze van en naar de verschillende
holes van de baan maken deel uit van deze baan en het is
verboden om er te wandelen. De meerderjarigen zijn ten
allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen die bij hen zijn.
2. Wat de toegang tot de baan en de wedstrijden betreft,
moeten de leden zich schikken naar het reglement dat van
toepassing is en dat jaarlijks verschijnt in het
wedstrijdenboekje.
3. De kapitein en, in zijn afwezigheid, elk lid van de R.v.B.,
alsook de secretaris hebben het recht de baan tijdelijk te
sluiten of te beslissen dat er enkel op de wintergreens kan
worden gespeeld.
4. Eén of meerdere professionele spelers verbonden aan de
club zijn ter beschikking van de leden die lessen wensen te
nemen.
5. Er zijn caddies ter beschikking van de spelers. De caddies
mogen geen les geven noch ballen of andere zaken verkopen.
6. De R.v.B. mag alle maatregelen treffen om een goede
verdeling van de spelers op de baan te verzekeren. Deze
maatregelen zullen ad valvas bekend gemaakt worden
alsook in het wedstrijdenboekje. De leden en de bezoekers
zijn gebonden door de baanbezetting zoals deze jaarlijks
voorzien is in het wedstrijdenboekje. In geval er heel veel
spelers tegelijkertijd willen starten, kan er beslist worden
om een startlijst op te stellen om het starten vlot te laten
verlopen.
7. De spelers zijn gehouden zich te schikken naar de regels
van de etiquette, het spel, de klederdracht en de discipline
van de baan.
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Article 9 - Divers
Bar en restaurant
De leden beschikken over een rekening voor hun bar- en
restaurantkosten. Deze rekening wordt automatisch
gedebiteerd voor elke consumptie. Indien het saldo van hun
rekening negatief is, zijn de leden verplicht deze, zonder verwijl,
van krediet te voorzien.
Kleedkamers
Kleedkamers staan ter beschikking van de leden. De leden
worden gevraagd om de kleedkamers steeds zo proper mogelijk
achter te laten. De ter beschikking gestelde handdoeken zijn
eigendom van de Club. De leden worden verzocht deze in de
kleedkamers achter te laten.
Het is niet de bedoeling dat leden kledingstukken, schoenen of
andere voorwerpen in de clublokalen achterlaten. De Club
neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verlies of
schade aan voorwerpen die in de lokalen of in de gehuurde
lockers worden gelegd.
Parking
Het gebruik van de parking gebeurt op eigen risico van de
gebruikers (zowel van de auto's als van de fietsen en
motorfietsen), zonder verantwoordelijkheid van de Club, om
welke reden ook. De auto’s, de fietsen en de motorfietsen
moeten op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd worden.
Als een van de leden van de Raad van Bestuur of de Managers
een opmerking maken in verband met het gebruik van de
parking moeten leden en hun genodigden hier gevolg aan geven.
Eetzalen – Bridgezaal - Salons
Het is verboden deze zalen te betreden met golfschoenen. Een
correcte klederdracht wordt vereist. In het restaurant is smart
casual kledij verplicht. Een vest is 's middags gewenst, en 's
avonds vereist. Een vest èn een das zijn verplicht voor officiële
diners.
De TV kamer in niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar.
Het is er verboden te eten.
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Honden
Honden zijn in het Clubhouse niet toegelaten. Op het terrein
moeten zij steeds aan de leiband gehouden worden. Tijdens het
weekend en tijdens wedstrijddagen zijn zij niet toegelaten op
het terrein.
Caddy-carts
Het gebruik van caddy-carts gedurende de wedstrijden is in
principe verboden. Het sportcomité is gemachtigd
uitzonderingen toe te kennen op deze regel. Zowel de mensen
die gebruik maken van de buggies verhuurd door onze club als
de eigenaars van een eigen buggy, worden eraan gehouden de
andere spelers evenals het terrein te respecteren, en zich te
houden aan de voorschriften opgelegd door het personeel en
het management.
De huur van sommige zalen van het clubhuis is voorbehouden
aan de leden.
Er bestaat hierover een speciaal reglement.
Opslag van materiaal
De leden kunnen hun clubs, trolleys en buggies op eigen risico
en verantwoordelijkheid in de daartoe voorziene lokalen
onderbrengen. Gelet op het feit dat de plaats voor de buggies
beperkt is, is een voorafgaande toelating van de Raad van
Bestuur vereist. Deze opslag kan in geen geval beschouwd
worden als een bewaargeving.
Clubhuis
Het is verboden te roken in de lokalen van de Club.
G.S.M.
Het is niet toegelaten om binnen het Clubhouse met een
mobiele telefoon te bellen. Ook op het terras zou het vermeden
moeten worden. Het gebruik van een mobiele telefoon mag
de anderen nooit storen.
Politiek
RAGC houdt eraan een totaal neutrale politiek te houden.
Dientengevolge is elke controverse of publiciteit van politieke
aard verboden in de schoot van de Club.
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