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Rinkven Charter 

Waarden van Rinkven 

In dit charter wensen we 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 circa 1.500 leden van diverse nationaliteiten en leeftijden, is het niet evident 
om aan ieders wensen te voldoen. Vandaar dat respect voor elkaar, 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 (zie bijlage) 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. 

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 van Rinkven een stijlvolle golfclub te maken. 
Dit laatste impliceert dat iedereen kennis heeft van de correcte golfkledij, het juiste gedrag toont op 
het terrein alsook het nodige respect opbrengt voor medespelers, personeel, marshals en 
vrijwilligers.  

Om voor iedereen klaarheid te scheppen met betrekking tot de waarden die Rinkven 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 Rinkven vindt u als bijlage. 

 

  



2 
Rinkven Charter 2014.02 

 
 

A. Etiquette en gedragsnormen 

1. Kledingvoorschriften 

Zowel op als buiten de baan dient men deftig gekleed te zijn:   

Algemeen: 

Wat betreft golfschoenen zijn zowel soft spikes als steel spikes (niet in het restaurant/bargedeelte) 
toegelaten, tenzij een tijdelijke ‘local rule’ geldt. 

Jeans is toegelaten op voorwaarde dat deze in onberispelijke staat is d.w.z. niet gescheurd of 
uitgerafeld.  

Geen zichtbaar ondergoed, kousen verplicht. 

Interclubwedstrijden dienen steeds gespeeld te worden in het interclubuniform (grijze trui, blauwe 
broek en felblauwe polo); outings mogen naast het interclubuniform ook gespeeld worden in het 
klassieke uniform (kobaltblauwe trui met witte polo).  

Dames (+18): 

Polo met of zonder mouwen. T-shirt met korte of lange mouwen. Geen T-shirt zonder mouwen, noch 

topjes. 

Pantalon; bermuda, golfshorts, rok, kleedje, skorts of broekrok (2/3 van bovenbeen bedekt), geen 
leggings. 

Meisjes (-18):  

Voor de meisjes is een short of broekrok toegelaten die slechts 1/3 van het bovenbeen bedekt. 

Heren (+18) & Jongens (-18): 

Hemd of polo met kraag en mouwen. Kraag verplicht! Een turtleneck is toegelaten. Geen T-shirt.   

Pantalon; bermuda (2/3 van bovenbeen bedekt). Geen gymshorts of cut-offs. 

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 competitie waarbij flights opgehouden worden, wordt de procedure 
van de Hard Card van de KBGF gevolgd (punt 8.C ‘Pace of Play’), wat kan leiden tot strafslagen en 
zelfs diskwalificatie. U vindt deze Hard Card als bijlage 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 en 
een flight indien nodig diskwalificeren (zie infra Hoofdstuk D, regel A3). 

Spelers die het afgelopen jaar meer dan twee keer de time par overschreden hebben, kunnen 
ingedeeld worden in 2- ballen tijdens wedstrijden. 

3. Respecteer de voorrangsregels op het terrein 

Algemeen (zowel binnen als buiten competitie) heeft een snellere flight steeds voorrang op een 
tragere flight. 

Flights die 18 holes spelen, hebben op de (volledige) back nine altijd voorrang op spelers die op hole 
10 vertrokken zijn. Een 4–bal mag enkel starten op hole 1.  
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4. Hou voldoende afstand van greens en tees 

Respecteer met buggies en trolleys steeds de witte lijnen en blijf weg van de verhoogde surroundings 
rond de greens. 

Buggies en trolleys zijn niet toegelaten op de tee boxen.  

De paden moeten strikt gevolgd worden. Volg de aangeduide looproutes. 

5. Gebruik van de buggies 

Buggies zijn tijdens een wedstrijd enkel toegelaten mits goedkeuring door het Sportcomité na 
voorlegging van een medisch attest. 

Bestuurders moeten minimum 16 jaar oud zijn. 

Een buggy is voor maximum 2 personen. 

6. Gebruik gsm 

Buiten competitie mag het gebruik van een mobiele telefoon de anderen niet storen op het terrein, 
noch op de practicefaciliteiten.  

Tijdens de competitie, verwijzen wij naar de bepalingen in de Hard Card. 

7. Respect personeel  

De leden van Rinkven dienen respect te betonen 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. 

8. Gebruik en respect voor practicefaciliteiten 

Practiceballen mogen enkel gebruikt worden op de driving range, m.a.w. niet op de approach-, 
chipping- of puttinggreen of op het terrein. 

Ballenmandjes dienen na gebruik teruggebracht te worden naar de houders. 

De swingstudio’s zijn voorbehouden aan de pro’s. 

Alleen van het gras spelen op de daarvoor bestemde plaatsen, en op de daartoe aangeduide plaatsen 
enkel van tee afslaan.  

Respecteer tijdelijke maatregelen op de oefenfaciliteiten. 

9. Respect voor het terrein  

Herstel pitchmarks op de greens (met inbegrip van alle oefengreens).  

Divots terugplaatsen en aandrukken (behalve op de tee box). 

Geen oefenswing op de tee box. 

Beschadig de cups niet. 

Rokers: gooi geen peuken op het terrein. 
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Bunkers betreden en verlaten langs de laagste zijde om beschadiging van de bunkerface te 
vermijden. 

Na harken van bunkers de hark terugleggen in de bunker in de lengterichting van de hole. 

Respecteer tijdelijke maatregelen op het terrein. 

10. Toegang tot het terrein  

Full members en weekmembers dienen een geldige bag tag aan hun golftas te hangen.  

Greenfee spelers, practice spelers en genodigden van Rinkvenleden 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 Rinkvenlid en diens genodigde(n) dienen zich steeds samen aan te melden. Het Rinkvenlid is 
verantwoordelijk voor zijn genodigde(n) tijdens de volledige duur van diens bezoek aan Rinkven (o.a. 
aanmelding balie, betaling greenfee op practice fee, informatie over etiquette en reglementen geldig 
op Rinkven, Tee&Dinner, uitrijmogelijkheden, enz.).  

 

Wie geen respect kan tonen voor onze baan, de leden en onze medewerkers, hoort niet 
thuis op Rinkven.  
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B. Wedstrijdverloop 

1. Inschrijven  en afmelden 

Dit dient persoonlijk te gebeuren via i-Golf of telefonisch via de balie (03/380.12.80). 

Afmelden van deelname aan een wedstrijd    

 

 
Voor de wedstrijd op: 
 

 
Wordt de startlijst verstuurd op: 

 
Kan u afmelden ten laatste op: 

Dinsdag (Ladies) Vrijdag Zondagochtend vóór 9 uur. 

Woensdag (Clubdag) Er wordt geen startlijst verstuurd Woensdag zelf 

Woensdag (Jeugd) Maandag Dinsdagochtend vóór 9 uur. 

Donderdag (Senioren) Dinsdag Woensdagochtend vóór 9 uur. 

Vrijdag (Men) Woensdag Donderdagochtend vóór 9 uur. 

Zaterdag en zondag  
(volwassen en jeugd) 

Woensdag Vrijdagochtend vóór 9 uur. 

 

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. 

Wie niet kan deelnemen en zich tijdig afgemeld heeft, toont zich respectvol t.o.v. de medespeler(s), 
de sponsor(s) en de golfclub. 

2. Laattijdig starten 

U dient minstens 5 minuten vóór uw starttijd aanwezig te zijn op de aangeduide tee box.  

Bij het laattijdig starten worden de golfregels toegepast. 

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. 

 

Noteer uw tijden bij het uitholen op hole 9 en hole 18. 
 

Scorekaarten zijn in te dienen aan de balie, ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de laatste 

hole van  de vastgestelde ronde. 

4. Samenstelling flights   

De indeling en starturen van de flights blijven steeds behouden. Enkel de baliemedewerkers zijn 
bevoegd om deze te wijzigen. 
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5. Prijsuitreiking 

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 via telefoon of e-mail (info@rinkven.be) aan het onthaal. 

De dress code tijdens de prijsuitreiking is smart casual: 

 Golfkledij en golfschoenen zijn niet toegelaten; 

 Opgefrist; 

 Voor de heren (ouder dan 18 jaar): smart casual met eigen jasje of das. 
 

Prijzen kunnen alleen door de winnaar zelf afgehaald worden, behoudens andersluidende 
uitdrukkelijke toelating vanwege de Captain.  

Ingeval van een team-event (4BBB, scramble, greensome, …) kan één lid per ploeg volstaan. 

Prijzen worden enkel overhandigd aan spelers die de dress code respecteren. 

Prijswinnaars die niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking of de dress code niet respecteren, laten 
hun prijs overgaan naar de eerstvolgende aanwezige in de eindranking. 

Prijzen (uitgezonderd specials zoals ‘longest drive’, ’nearest to the pin’, aanwezigheidsprijs,…) 
worden enkel overhandigd aan de eerste 8 spelers uit het wedstrijdklassement per categorie.  

Het invullen van uw naam bij specials (‘longest ‘,’ nearest’) impliceert uw aanwezigheid tijdens de 
prijs-uitreiking.                

Indien de waarde van de aanwezigheidsprijs meer dan € 750 bedraagt, hebben alle aanwezigen recht 
op deze prijs. Prijzen onder € 750 worden verloot onder de deelnemers van de wedstrijd of volgens 
goed-dunken van de sponsor (volgens  regels  EGA en KBGF). 
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C. Marshal  

1. Marshals 

Volgende personen zijn van ambtswege Marshal: 

 Bestuurders;  

 Captain, ladies captain, senior captain, junior captain en alle leden van het Sportcomité; 

 Club manager, 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 het 
Rinkven charter en de naleving ervan af te dwingen. 

Indien bepaalde spelers de regels niet naleven, maakt de Marshal de speler attent op de inbreuk, 
verzoekt hij de speler om zich aan de regel te conformeren; bij gebreke hieraan dient de speler de 
baan te verlaten.  

De Marshal rapporteert de feiten aan de Captain, voor eventueel verder gevolg.   
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D. Tucht 

In overeenstemming met het Tuchtreglement (*) zijn de Tuchtinstanties bevoegd om t.a.v. spelers 
sancties te nemen aangaande eventuele inbreuken op dit Charter (en alle andere toepasselijke 
reglementen binnen de club).  

(*) Zie afzonderlijk document ‘Tuchtreglement’. 

Volgende standaardsancties zijn van toepassing: 
 

 
Inbreuken / Reglementen 
 

 
Sanctie 
 

 
Inbreuk tegen kledingvoorschriften (A1): 
 

 

 
1ste inbreuk: Verwittiging 
2de inbreuk: terrein verlaten 
Daaropvolgende inbreuk(en):  14 d. 
terreinschorsing 
 

 
Traag Spel (A2): 
 
De marshal past in eerste instantie de procedure voorzien in 
de Hard Card toe. In het geval niettegenstaande deze 
procedure de desbetreffende flight ‘uit positie’ blijft, zal hij 
vervolgens: 
 
Na deze waarschuwing krijgt de flight 2 holes de tijd om de 
achterstand in te lopen. 
 
Indien geen beterschap:  
 
 
Indien de flight weigert om de instructies van de Marshal op 
te volgen 
 
 

 
 
 
 
 
Marshal geeft officiële waarschuwing om 
achterstand in te lopen op de 2 volgende 
holes 
 
 
 
De Marshal verplicht de flight om één of 
meerdere flights door te laten. 
 
 
Flight wordt gediskwalificeerd en moet het  
terrein verlaten en 14 dagen 
terreinschorsing 
 

 
Voorrangsregels op het terrein genegeerd (A3): 

 
1ste inbreuk: Verwittiging 
2de inbreuk : terrein verlaten 
Daaropvolgende inbreuk(en): 14 dagen 
terreinschorsing 
 

 
Onvoldoende afstand gehouden van greens/tees (A4): 
Foutief of ongeoorloofd gebruik van de buggies (A5): 
 

 
1ste inbreuk: Verwittiging 
2de inbreuk: terrein verlaten 
Daaropvolgende inbreuk(en):  14 d. 
terreinschorsing 
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Storend gebruik van GSM buiten competitie (A6): 
 
Gebruik van GSM binnen competitie (A6): 
 

- om advies te geven of te vragen: 
 
- zoals toegelaten volgens de Regels, maar storend   
  voor andere spelers: 

 
- 1ste overtreding: de speler is schuldig aan een 

overtreding van de etiquette:   
 

- Volgende overtreding: de speler is schuldig aan 
een ernstige overtreding van de etiquette: 

 

 
GSM uitschakelen 
 
 
 
Diskwalificatie 
 
 
 
 
 
GSM uitschakelen. 
 
 
Diskwalificatie 

 
Geen voorrang verleend aan terreinpersoneel (A7): 
 
 

 
1ste inbreuk: Verwittiging  
Volgende inbreuk : 14 dagen 
terreinschorsing 
Daarop volgende inbreuk(en): 1 maand 
terreinschorsing 
 

 
Ongeoorloofd gebruik practice ballen, swing studio’s en 
graspractice (A8): 
o.a. 
-  het gebruik van practice ballen op de ‘pitching green’, ‘short 
game practice green’, ‘chipping green’, ‘putting green’ en 
golfbaan. (m.a.w. driving range ballen zijn uitsluitend te 
gebruiken tussen de touwen en vanaf de matten). 
- spelen op zones buiten de touwen,  
- buiten de aangegeven zone practicen 
- zonder tee oefenen op de Tee up-zone, 
- ballen slaan met een bereik tot op het openbaar pad achter 
de schutting aan het einde van de driving range, 
- een type slag spelen die pitchmarks kan veroorzaken op de 
‘short game practice green’,  
 
 

 
1ste inbreuk: 14 dagen terreinschorsing 
Volgende  inbreuk(en): 1 maand 
terreinschorsing 
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Geen respect voor het terrein (A9): 
Herstel pitchmarks op de greens (met inbegrip van approach- 
en chippinggreen).  

Divots terugplaatsen (behalve op de tee box). 

Geen oefenswing op de tee box. 

Beschadig de cups niet! 

Rokers: gooi geen peuken op het terrein. 

Bunkers betreden en verlaten langs de laagste zijde om 
beschadiging te vermijden. 

Respecteer tijdelijke maatregelen op het terrein 

 

 
1ste inbreuk: Verwittiging  
Volgende inbreuk: 14 dagen 
terreinschorsing 
Daaropvolgende inbreuk(en): 1 maand 
terreinschorsing 
 

 
Ongeoorloofde toegang tot het terrein (A10) 
 
Weekmember in weekend zonder greenfee 
 
Genodigde zonder greenfee  
 
Bezoeker zonder greenfee/practice fee 
 
 

 
 
Terrein verlaten en Tuchtcommissie 
 
Rinkvenlid: Tuchtcommissie 
 
 
Fee betalen en opmerking naar homeclub 

 
Niet-tijdig afmelden deelname wedstrijd  (B1): 
 
- Bij niet-tijdig afmelden aan deelname wedstrijd: 

  
- Op de dag zelf wedstrijddeelname afmelden: 

 
- Niet komen opdagen op wedstrijd (no show): 

 
 
 
1 week wedstrijdschorsing  
 
2 weken wedstrijdschorsing 
 
3 weken wedstrijdschorsing 
 

 
Laattijdig starten (B2) 
Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te 
spelen op zijn startplaats aankomt: 
 

- bij matchplay: 
 

- bij strokeplay: 

 
 
 
 
 
Verlies van de eerste hole. 
 
Sanctie van twee slagen op de eerste hole 
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Scorekaart niet volledig ingevuld/ondertekend of laattijdig 
ingediend  (B3) :  

 
 
Diskwalificatie. 
 

 
Niet-respecteren van de dress code  op prijsuitreiking (B5):  
 

 
De prijs wordt geweigerd en ev. 
doorgegeven aan de volgende in de 
ranking 
 

 
Aanwezigheid op de prijsuitreiking niet tijdig afgemeld (B5):  
 

 
2 weken wedstrijdschorsing 
 

 
Niet aanwezig op de prijsuitreiking maar toch naam 
genoteerd op document ‘Nearest to the pin’ of ‘Longest 
Drive’ of op ander pindocument (B5): 
 

 
2 weken wedstrijdschorsing 

 
 
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.  

 

 


