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           TERNESSE GCC 

GEDRAGSCODE en SANCTIES 
 

                       
1. Algemeen. 
Van leden, gasten en bezoekers wordt ten allen tijde verwacht dat ze de reglementen en de normen vastgelegd in de 
Gedragscode van Ternesse GCC naleven.  
Inbreuken tegen de Gedragscode van Ternesse GCC kunnen leiden tot het sanctioneren van een speler of bezoeker. 
Sportieve sancties kunnen opgelegd worden door de Captain en de Sportcommissie, disciplinaire sancties door het 
Comité van Inwendige Orde. 
Een straf opgelopen tijdens een wedstrijddag wegens overtreding van de Golfregels belet niet dat er nog een sportieve 
sanctie kan opgelegd worden voor dezelfde feiten. Dit geldt ook voor een straf of een klacht voor feiten gepleegd bij 
golfactiviteiten buiten Ternesse GCC. 
 

2. Onderzoek van de inbreuk. 
De Captain of de Sportcommissie, resp. het Comité van Inwendige Orde onderzoekt de inbreuk, en zal afhankelijk van de 
aard, ernst en/of eventuele herhaling van de inbreuk de sanctie bepalen. De betreffende speler of bezoeker kan tijdens 
het onderzoek gehoord worden en zich verdedigen. 

 
3. Bekendmaking en registratie sanctie. 
Sancties worden schriftelijk overgemaakt en worden geregistreerd om bij herhaling de gepaste sanctie op te leggen.  

 
4. Betwisting van sanctie. 
De betreffende speler of bezoeker kan na de bekendmaking de sanctie betwisten via het secretariaat, waarna de zaak 
opnieuw wordt onderzocht. Wanneer hij zich ook bij de nieuwe beslissing niet kan neerleggen, kan hij nog steeds beroep 
aantekenen bij de Tuchtcommissie.  Tot een definitieve beslissing is bereikt, wordt de initiële sanctie opgeschort. 
 

5. Sportieve sancties. 
5.1. Verwittiging 

Bij een eerste en lichte inbreuk wordt meestal een mondelinge verwittiging gegeven. 
Verwittigingen vervallen op het einde van het seizoen. 
 

5.2. Terrein verlaten 
Een speler dient onmiddellijk de golfbaan te verlaten. 

         
5.3. Wedstrijdschorsing   

Er mag niet deelgenomen worden aan wedstrijden gedurende de opgelegde schorsing. 
 

5.4. Terreinschorsing 
De toegang tot de golfbaan en oefenfaciliteiten  wordt ontzegd voor de duur van de opgelegde schorsing. 
Noot : Bij schorsing ten gevolge van een inbreuk op de golfbaan blijven de oefenfaciliteiten toegankelijk voor de 
speler. 
 

5.5. Uitsluiting en ontheffing 
Een speler kan bijkomend aan de opgelegde sanctie uitgesloten worden voor deelname aan groepsactiviteiten 
en/of ontheven worden uit een functie.  
   

5.6. Doorverwijzing naar Tuchtcommissie 
Als de speler de opgelegde schorsing niet respecteert en bij herhaalde en/of zeer ernstige inbreuken wordt de 
speler doorverwezen naar de Tuchtcommissie. 
 

6. Disciplinaire sanctie. 
De disciplinaire sanctie wordt door het Comité van Inwendige Orde ad hoc beslist. 
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Inbreuk of Reglement Sanctie 

Gedragsnormen R&A R1.2 – Van alle spelers wordt verwacht dat ze in “de Geest van het Spel” spelen. 

 • Onsportief of onhoffelijk gedrag 

• Geen respect voor andere spelers, personeel, 
officials,… 

• Beledigend of agressief taalgebruik 

• Veiligheid van spelers of terreinpersoneel in gevaar 
brengen 

• Geen zorg voor de baan (divots, bunkers, 
pitchmarks, schade) 

1ste : 1 week terreinschorsing    + 1 strafslag 
2de : 2 weken terreinschorsing  + Algemene straf 
3de : 4 weken terreinschorsing  + Diskwalificatie 

Vervalsen van EDS score Sportcommissie 

Het negeren van tijdelijke maatregelen op het terrein of 
op de oefenfaciliteiten 

1ste : verwittiging 
2de : 1 week terreinschorsing 
3de: 2 weken terreinschorsing 

Storend of ongeoorloofd gebruik van GSM  
 

1ste : verwittiging en telefoon uitschakelen 
2de : 2 weken terreinschorsing + Algemene straf 
3de : 4 weken terreinschorsing + Diskwalificatie 

Ongepaste kledij – zie Kledingsvoorschrift Kledij aanpassen, zo niet terrein verlaten + 
1ste : verwittiging 
2de : 1 week terreinschorsing 
3de: 2 weken terreinschorsing 

Disiplinaire inbreuk Comité van Inwendige Orde 

Uitrusting Gebruik van practiceballen op terrein 
Diefstal van practiceballen 

Terrein verlaten + 
1ste : 2 weken terreinschorsing 
2de : 1 maand terreinschorsing 
3de : 3 maanden terreinschorsing 

Gebruik van practiceballen op putting green en chipping 
green (uitzondering: groepsles met Pro) 

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken terreinschorsing 
3de : 4 weken terreinschorsing 

Wedstrijd Afmelden zonder geldige reden na bekendmaking van 
startlijst  
  

1ste : verwittiging 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Afmelden zonder geldige reden de dag zelf 1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Niet komen opdagen (No Show) 1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Niet spelen op toegewezen starttijd of in groep 1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Het spel staken zonder geldige reden 1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Vals spelen  - bewust niet toepassen van golfregels, 
lokale regels of straffen  

1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Scorekaart vervalsen   
 

1ste : 4 weken wedstrijdschorsing 
2de : tuchtcommissie 

‘Tee-It-Forward’ – keuze tee niet conform 
wedstrijdreglement 

Diskwalificatie 

Niet opvolgen richtlijnen van Starter en Marshall 1ste : verwittiging 
2de : 1 week wedstrijdschorsing 
3de : 2 weken wedstrijdschorsing 

Prijsuitreiking 
 
 

Afwezig bij ”Pricegiving Yes”  1ste : 1 week wedstrijdschorsing 
2de : 2 weken wedstrijdschorsing 
3de : 4 weken wedstrijdschorsing 

Afwezig voor Longest, Nearest enz. 2 weken wedstrijdschorsing 

Kledij niet volgens Kledingsvoorschrift Prijs geweigerd 

Toegang terrein Weekmember in weekend zonder greenfee Terrein verlaten en tuchtcommissie 

Bezoeker zonder practicefee- of greenfee ticket Bezoeker : club verlaten + opmerking naar homeclub 
Vergezellend lid : tuchtcommissie 

Starttijd reservatie – niet opdagen 1ste : verwittiging 
2de : 1 week terreinschorsing 
3de : 2 weken terreinschorsing 

Meer dan 4 spelers in een groep  Groep opsplitsen 

 


