
Reglementen FNMB

Hoofdstuk I  -  Statuten

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

dossier 176/GdV/FE

STATUTENWIJZIGING

Heden, de vijftiende juni negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, mr. JOHANNES 
WILHELMUS FRANCISCUS  MARIE REYNDERS , notaris ter standplaats SOMEREN: de heer mr. 
GERARDUS  ADRIANUS  MARIA DE VREE, kandidaat-notaris, wonende te Someren, volgens zijn 
verklaring ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde blijkens twee onderhandse akten van volmacht, 
welke na overeenkomstig de wet voor echt te zijn erkend aan deze minuutakte zullen worden gehecht, van:

de heer ROBERT MATHEUS VOETEN , geboren te Utrecht op drie augustus negentienhonderd twee 
en vijftig, administratief medewerker, wonende te Nieuwegein, Zeearend 77
de heer WILLEM DANIEL KLAAS HULSCHER, geboren te Enschede op vier januari 
negentienhonderd zes en vijftig, gemeente-ambtenaar, wonende te Enschede, Stadsmatenstraat I-208

die deze volmachten verstrekten in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en penningmeester van de 
te ARNHEM gevestigde vereniging, genaamd FEDERATIEVE  NEDERLANDSE  MIDGETGOLF 
BOND, verder ook te noemen 'de vereniging', en als zodanig ingevolge het bepaalde harer statuten en na te 
melden besluit van de algemene vergadering bevoegd de vereniging te navolgender zake rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen.

INLEIDING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:

De vereniging is opgericht op tien februari negentienhonderd negen en zeventig als federatieve 
overkoepeling van de Nederlandse Midgetgolf Bond (NMGB), de organisatie van midgetgolf-clubs, 
die spelen op lange (tapijt of vilt) banen, en de Nederlandse Midget Golf Bond (NeMiBo), de 
organisatie van midgetgolfclubs, die spelen op zogenaamde korte (of eterniet) banen. 
Teneinde te kunnen worden aangemerkt als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, zijn de 
statuten van de vereniging bij akte van twaalf mei negentienhonderd een en tachtig voor mij, notaris, 
verleden, notarieel vastgelegd, waarna de vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, zoals 
bedoeld in artikel 29 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden bij de Kamer van Koophandel te 
Arnhem onder nummer V-122035. 
In een buitengewone vergadering de dato zes en twintig november negentienhonderd drie en tachtig is 
besloten, met inachtneming van de betreffende wettelijke en statutaire voorschriften, de statuten der 
vereniging te wijzigen conform de aan gemelde vergadering voorgelegde ontwerpakte. 

Het vorenstaande in aanmerking nemende, verklaarde de comparant, handelende als gemeld, dat de in 
gemelde vergadering gewijzigde statuten luiden als volgt:
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De vereniging draagt de naam "Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond", bij verkorting ook 
genaamd "FNMB". Zij is gevestigd te Arnhem. 

Begripsbepaling 
In deze statuten wordt verstaan onder:

de bond             : de Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond voornoemd; 
vereniging(en)     : het lid/de leden van de bond, zijnde de bij de bond aangesloten verenigingen; 
verenigingsleden : de bij de vereniging aangesloten en bij de bond geregistreerde natuurlijke 
personen; 
bestuur               : het bestuur van de bond. 

Inrichting
Organen van de bond zijn het bestuur en de bondsvergadering, alsmede alle overige personen en 
commissies, die krachtens de statuten door de bondsvergadering belast zijn met een nader 
omschreven taak en aan wie daarbij door de bondsvergadering beslissingsbevoegdheid is 
toegekend. 
De organen van de bond, als bedoeld in lid 1, bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
De bond kent districten als bedoeld in artikel 22. 

Duur en boekjaar 
De bond is ontstaan door samengaan van de NMGB, opgericht op één januari 
negentienhonderdvierenzestig en de NeMiBo, opgericht op vier februari 
negentienhonderdzevenenzestig. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Het boekjaar van de bond loopt van één januari tot en met eenendertig december. 

Doel
De bond stelt zich ten doel de beoefening van de amateurmidgetgolfsport in de ruimste zin des 
woords te bevorderen en daarmee een passende actieve en passieve recreatie te verschaffen. 
De bond tracht deze doelstelling onder meer te realiseren door: 

het in één verband brengen van alle in Nederland gevestigde organisaties, welke betrokken 
zijn bij de beoefening of bevordering van de midgetgolfsport; 
het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingen, alsmede de 
belangen van de afzonderlijke verenigingen; 
het naar vermogen samenwerken met instellingen en organisaties, zowel nationaal als 
internationaal; 
het verkrijgen van steun en medewerking van, alsmede het bevorderen van overleg en 
samenwerking met de overheden en hun diensten; 
een zo intensief mogelijke propaganda voor de midgetgolfsport en het uitgeven en/of 
verlenen van medewerking aan de uitgave van geschriften; 
het bijeenbrengen en/of verschaffen van financiële middelen; 
het uitschrijven en regelen, alsmede bevorderen van internationale, nationale en andere 
evenementen op het gebied van de midgetgolfsport; 
alle andere geoorloofde middelen om het doel te bereiken. 

Leden 
Leden zijn de bij de bond aangesloten verenigingen, die zich uitsluitend, dan wel mede ten doel 
stellen, de midgetgolfsport te beoefenen en die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. 
Op voorstel van het bestuur kan de bondsvergadering een natuurlijk persoon wegens zijn 
bijzondere verdiensten voor de bond tot erelid benoemen. 

Verplichtingen/Verboden 
De verenigingen zijn verplicht: 

de statuten en reglementen van de bond, alsmede de besluiten van haar organen en de door 
de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; 
wijzigingen van het correspondentieadres onmiddellijk aan het bestuur door te geven; 
elke schorsing of royement, uitgesproken door de strafcommissie als bedoeld in artikel 21, 
over te nemen en wel met onmiddellijke ingang. 

De verenigingen zijn voorts verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen krachtens welke: 
de vereniging bevoegd is namens haar eigen leden verplichtingen aan te gaan; 
de vereniging door haar toetreding tot de bond namens haar eigen leden de verplichting 
aanvaardt de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven; 
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de eigen leden door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden zich te zullen gedragen 
naar het onder het tweede gedachtestreepje bepaalde. 

De rechten en verplichtingen die gelden voor de FNMB en een bij de bond aangesloten lid, voor 
zover niet geregeld in deze statuten, worden vastgelegd in een door beide partijen ondertekende 
overeenkomst. 
Het is de vereniging(en) verboden: 

de belangen van de bond te schaden; 
statuten te hebben die strijdig zijn met de statuten en reglementen van de bond; 
de naam aan te nemen of te voeren van een andere vereniging. 

Door de bond kunnen in naam van de verenigingen geen verplichtingen worden aangegaan, 
tenzij het bestuur daartoe door de bondsvergadering bevoegd is verklaard. 

Tuchtrechtspraak 
In het algemeen zal strafbaar zijn: 

het handelen of nalaten, in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of 
besluiten van organen van de bond; 
handelingen waardoor de belangen van de bond worden geschaad; 
handelingen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid; 
handelingen die naar Nederlands recht strafbaar zijn; 
het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen; 
onbehoorlijke behandeling in woord of daad van functionarissen, scheidsrechters en 
spelers. 

Het reglement tuchtrechtspraak wordt vastgesteld door de bondsvergadering. 
De strafcommissie, als bedoeld in artikel 21, belast met de tuchtrechtspraak, is bevoegd om in 
geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen aan de verenigingen 
of verenigingsleden: 

waarschuwing; 
berisping; 
tuchtrechtelijke boetes; 
tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot deelname aan één of meerdere 
wedstrijden; 
tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meerdere 
functies binnen de bond; 
schorsing; 
royement; 
het opleggen van strafpunten, respectievelijk het ontnemen van winstpunten; 
het verbod om toeschouwers toe te laten voor een bepaalde wedstrijd, of een bepaald 
aantal wedstrijden. 

Verenigingen en/of natuurlijke personen die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de 
bondsvergadering en kunnen aldaar niet aan stemmingen deelnemen. 

Royement kan slechts door de strafcommissie worden uitgesproken, nadat mondelinge 
behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden. 
Het vereiste van mondelinge behandeling vervalt, als de aangeklaagde aan een uitnodiging 
om op de zitting te verschijnen geen gehoor geeft. 
Nadat de strafcommissie tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig 
mogelijk door middel van een aangetekende brief van het besluit in kennis gesteld, met 
opgave van redenen. 
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in 
beroep te gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is de betrokkene geschorst. 

Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de bond bestaan uit: 

contributies van de verenigingen; 
subsidies; 
ontvangsten uit wedstrijden; 
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retributies; 
hoofdelijke omslagen; 
geldboetes; 
overige baten. 

De verenigingen zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de 
hoogte door de bondsvergadering wordt vastgesteld. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het 
gehele jaar verschuldigd. 

Het bestuur kan administratieve boetes opleggen. Administratieve boetes zijn uitsluitend boetes, 
die in deze statuten of enig ander reglement van de bond als zodanig zijn aangemerkt. 
Ereleden betalen geen contributie. 

Einde lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt: 

wanneer een vereniging ophoudt te bestaan; 
door opzegging door de vereniging; 
door opzegging door het bestuur; 
door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 8. 

Opzegging door het bestuur kan alleen geschieden wanneer een vereniging niet meer aan haar in 
de statuten en reglementen van de bond vastgestelde verplichtingen voldoet, alsmede wanneer 
van het bestuur redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap voort te zetten. 
Behoudens het geval dat de vereniging ophoudt te bestaan, kan het lidmaatschap slechts aan het 
eind van het boekjaar eindigen. Opzeggen van het lidmaatschap door een vereniging of door het 
bestuur dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 
vier weken. 
Een vereniging die heeft opgezegd, wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het 
boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang de vereniging niet heeft voldaan aan haar 
geldelijke verplichtingen ten opzichte van de bond of zijn organen, of zolang enige 
aangelegenheid waarbij de vereniging betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van 
een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokken vereniging geen 
rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te 
gaan. 
Beroep tegen opzegging door het bestuur staat open bij de eerstkomende bondsvergadering. 
Het erelidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke opzegging, of bij besluit van de 
bondsvergadering op voordracht van het bestuur. 

Donateurs en aangeslotenen 
De bond kent behalve leden ook donateurs: 

Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn 
toegelaten en die zich jegens de bond verplichten om jaarlijks een door het bestuur 
vastgestelde minimumdonatie te storten. 
Donateurs hebben geen andere verplichtingen dan welke hen bij of krachtens de statuten 
zijn opgelegd. 
De verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door het bestuur door opzegging 
worden beëindigd. 
Bij opzegging door de donateur blijft de jaarlijkse donatie voor het lopende boekjaar 
verschuldigd. 
In bijzondere gevallen kan het bestuur het donateurschap opzeggen met onmiddellijke 
ingang. Het besluit daartoe wordt achteraf ter goedkeuring aan de bondsvergadering 
voorgelegd. 

De bond kent voorts nog aangeslotenen: 
Aangeslotenen zijn natuurlijke personen die in uitzonderlijke gevallen in het ledenbestand 
van de bond kunnen worden opgenomen, ondanks dat ze geen lid zijn van een bij de bond 
aangesloten vereniging. 
Een verzoek als aangeslotene bij de bond te worden toegelaten, dient vergezeld te gaan 
van een uitvoerige toelichting waaruit blijkt, dat de betrokkene onmogelijk op de normale 
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wijze, i.c. via het lidmaatschap van een vereniging, kan toetreden. 
Op voordracht van het bestuur beslist de bondsvergadering over het al dan niet als 
aangeslotene toelaten van een persoon. 
Indien een persoon als aangeslotene wordt toegelaten, wordt er een overeenkomst 
opgemaakt tussen de FNMB en deze persoon, waarin wordt vastgelegd dat de betreffende 
persoon zich bij de bond aansluit en zich op grond daarvan verbindt tot het naleven van de 
statuten en reglementen van de bond. 
Een aangeslotene heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een verenigingslid, 
behoudens hetgeen in de statuten en reglementen van de bond hiertoe uitdrukkelijk is 
bepaald. 
Een aangeslotene is verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen waarvan de hoogte 
overeenkomt met de door de bondsvergadering voor verenigingsleden vastgestelde 
contributietarieven. 
De aangeslotene wordt na toelating door het bestuur ingedeeld in een district. Hij is 
gerechtigd tot het bijwonen van de districtsbijeenkomsten in zijn district, alsmede van de 
bondsvergadering. Een aangesloten heeft geen stemrecht. 
Voor aangeslotenen is het gestelde in artikel 10 van overeenkomstige toepassing. Bij 
overlijden van de aangeslotene eindigen diens rechten en plichten.

Bestuur van de bond 

De leiding van de bond is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit een door de 
bondsvergadering te bepalen oneven aantal van ten minste vijf personen. 
Het bestuur wordt aangevuld met uit ieder district een door de verenigingen in dat district 
gekozen vertegenwoordiger. 
De onder a. en b. van dit artikel genoemde personen moeten meerderjarig zijn. 

De bestuursleden als bedoeld in artikel 12.1a. worden door de bondsvergadering gekozen 
voor een periode van drie jaar. 
In het huishoudelijk reglement wordt een rooster van aftreden vastgelegd. 
De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling 
verdeeld. 

Indien meerdere bestuursleden aftreden, dient voor elke plaats in het bestuur afzonderlijk 
gekozen te worden. Indien voor een plaats in het bestuur meerdere kandidaten zijn en geen 
der kandidaten verkrijgt de vereiste meerderheid van stemmen, vindt opnieuw vrije 
stemming plaats. Valt er dan nog geen beslissing, dan vindt herstemming plaats tussen de 
kandidaten met de meeste stemmen. In geval de stemmen staken, beslist het lot. 
Een gekozen bestuurslid treedt in functie op de dag na zijn benoeming door de 
bondsvergadering. 
Tot veertien dagen voor aanvang van de bondsvergadering kunnen vanuit de 
verenigingen, de districten en/of het bestuur kandidaten worden gesteld voor de functie 
van bestuurslid. 
Vindt geen kandidaatstelling plaats, dan is de bondsvergadering vrij in haar keuze. 
Vindt ook tijdens de bondsvergadering geen kandidaatstelling plaats, dan is het bestuur 
bevoegd te handelen als in geval van een tussentijds ontstane vacature. 

In een tussentijds ontstane vacature wordt voorzien in de eerstvolgende bondsvergadering. 
De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 
Het bestuur heeft in geval van een tussentijds ontstane vacature de bevoegdheid een 
vervanger te benoemen, die op de eerstvolgende bondsvergadering aftreedt en terstond 
herkiesbaar is. Indien het bestuur binnen 10 weken na het ontstaan van de vacature geen 
vervanger heeft gevonden, is het verplicht binnen 10 weken daarna een buitengewone 
bondsvergadering te houden ter vervulling van de vacature. 
Een vacature in de functie van districtsvertegenwoordiger leidt niet tot een vacature als 
bedoeld in lid 4a. van dit artikel. 
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Het ontstaan van een tussentijdse vacature zoals bedoeld in lid 4a. van dit artikel heeft geen 
gevolgen voor de bevoegdheden welke krachtens deze statuten en de overige reglementen 
van de bond aan het bestuur zijn toegewezen. 

Tot bestuurslid kunnen slechts natuurlijke personen worden gekozen die geen economisch 
belang hebben bij een bestuursfunctie. De in dit lid bedoelde natuurlijke personen moeten 
verenigingslid zijn, of als aangeslotene bij de bond zijn toegelaten. 
Ieder bestuurslid is tegenover de bond gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak
De bondsvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van 
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een zodanige schorsing die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. 
Het gestelde in lid 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de 
districtsvertegenwoordigers als bedoeld in artikel 12.1b. 

Bestuurstaak 
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
bond. 
Tot de taken van het bestuur behoren onder andere: 

het naar vermogen uitvoeren van de in artikel 5 genoemde doelstellingen door 
gebruikmaking van de in hetzelfde artikel genoemde middelen; 
het uitleggen van statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen van de bond, 
alsmede de uitvoering van besluiten, voor zover dit alles niet aan anderen is opgedragen; 
het vertegenwoordigen van de bond, zowel nationaal als internationaal; 
het beheer van het vermogen van de bond; 
het benoemen van commissies, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen. 

Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken of onderdelen 
daarvan aan anderen op te dragen. 

Bestuursvergadering 
Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere 
bestuursleden dit verlangen. 
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid of 
districtsvertegenwoordiger zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en ieder bestuurslid 
en iedere districtsvertegenwoordiger aan deze besluitvorming deelneemt. 

Behoudens het gestelde in artikel 14.2, kunnen besluiten worden genomen wanneer 
tenminste 50% van de bestuursleden, inclusief districtsvertegenwoordigers, aan de 
besluitvorming deelneemt. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een van de 
aanwezigen anders wenst. 

De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergadering. 
Hij is gerechtigd de beraadslagingen op te schorten en tot stemming over te gaan. Indien 
echter ten minste een/derde van de aanwezigen dit wenst, worden de beraadslagingen weer 
geopend. 
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder c. bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt 
een nieuwe stemming plaats indien een aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur 
aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en 
in een volgende vergadering door het bestuur al of niet (gewijzigd) worden bekrachtigd. 
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Vertegenwoordiging 
De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 
Binnen het bestuur ligt de vertegenwoordigheidsbevoegdheid bij twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden, onder wie de voorzitter, de secretaris, de penningmeester of een ander daartoe 
door het bestuur gemachtigd bestuurslid.
Bij vergaderingen van internationale sportbonden waarbij de bond is aangesloten, in casu het 
WMF, wordt het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter of een door het bestuur 
gemachtigd ander bestuurslid. 

Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigheidsbevoegdheid is 
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een goedgekeurd 
bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is 
besloten. 
De beperking als bedoeld in lid 4a. van dit artikel geldt niet indien de betreffende 
rechtshandeling voortvloeit uit de uitwerking van een meerjarenplan, de begroting of de 
normale bedrijfsvoering. 

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de bondsvergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken 
van de goedkeuring van de bondsvergadering kan door en tegen derden in beroep worden 
gegaan. 

Rekening en verantwoording 

Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, brengt het bestuur uit: 
een jaarverslag, waarin de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar vermeld 
en omschreven worden; 
een jaarrekening, bestaande uit een balans en resultatenrekening en een toelichting 
op beide. De jaarrekening is zodanig, dat een juist en volledig inzicht gegeven wordt 
over het vermogen en het met dat vermogen behaalde resultaat. 

De onder a. genoemde stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de 
handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de financiële commissie als bedoeld in artikel 
21. Deze commissie maakt een verslag van haar bevindingen en legt dit voor aan de 
bondsvergadering. Indien zij dit nodig acht, is de financiële commissie bevoegd zich te 
laten bijstaan door een deskundige. 
Goedkeuring van de jaarrekening door de bondsvergadering strekt het bestuur tot 
decharge. 

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 tien jaar lang te bewaren. 

Bondsvergadering 
Jaarlijks zal, binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, een bondsvergadering (de 
jaarvergadering) worden gehouden. In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde: 

de notulen van de vorige vergadering; 
het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 16, alsmede het verslag van de daar 
genoemde commissie; 
vaststelling van de contributie en de begroting voor het komende jaar; 
voorziening in eventuele vacatures; 
voorstellen van het bestuur of verenigingen, aangekondigd bij de uitnodiging voor de 
vergadering; 
de rondvraag. 

Voorts wordt een bondsvergadering bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht of op 
verzoek van ten minste 5 verenigingen die ten minste 1/10 van het aantal te vergeven stemmen 
vertegenwoordigen. Een daartoe strekkend verzoek moet schriftelijk en met opgave van de te 
behandelen onderwerpen bij het bestuur worden ingediend. 
Indien het bestuur niet binnen vier weken na ontvangst ervan aan het verzoek als bedoeld in lid 2 
heeft voldaan en/of niet, binnen 14 dagen, aan de verzoekers heeft laten weten of het de 
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vergadering bijeen zal roepen, zijn de verzoekers gerechtigd zelf tot bijeenroeping over te gaan. 
De bondsvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, behoudens het bepaalde in lid 3. 
De uitnodiging geschiedt schriftelijk aan de correspondentieadressen van de verenigingen en 
ereleden, of via het bondsorgaan. De uitnodiging geschiedt ten minste een maand voor de 
bondsvergadering. 

Toegang en besluitvorming 
Toegang tot de bondsvergadering hebben alle verenigingen die niet geschorst zijn. Ereleden 
hebben steeds toegang tot de bondsvergadering. Het bestuur kan derden uitnodigen. 
Alle verenigingen die niet geschorst zijn, hebben op de bondsvergadering stemrecht. De 
uitoefening van het stemrecht geschiedt door één meerderjarige afgevaardigde van die 
vereniging. Iedere vereniging heeft één stem. Daarenboven heeft iedere vereniging voor iedere 
tien leden één stem. Peildatum voor het aantal meetellende verenigingsleden is de eerste dag van 
de maand voorafgaand aan die waarin de bondsvergadering is gepland. Een vereniging kan 
echter niet meer dan 1/3 van het maximale aantal volgens de ledenlijst te vergeven stemmen 
uitbrengen. Verenigingsleden die door de bond zijn geschorst, tellen niet mee voor de bepaling 
van het aantal door die vereniging uit te brengen stemmen. Ereleden en aangeslotenen hebben 
geen stem. 

Indien op een bondsvergadering een wijziging van de statuten, dan wel de ontbinding van 
de bond aan de orde dient te komen, zijn de verenigingen verplicht een vertegenwoordiger 
naar deze vergadering af te vaardigen, op straffe van een, door de bondsvergadering nader 
te bepalen, administratieve boete. Het bestuur is gehouden de geplande behandeling van 
een statutenwijziging c.q. de ontbinding van de bond, alsmede de daaraan verbonden 
aanwezigheidsplicht voor de leden, nadrukkelijk in de uitnodiging voor de vergadering te 
vermelden. In het geval dat een vereniging als gevolg van aantoonbare overmacht niet in 
staat is een vertegenwoordiging af te vaardigen naar een vergadering waarvoor een 
aanwezigheidsplicht geldt, kan het bestuur besluiten af te zien van inning van de 
verschuldigde boete. 
Besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de bond kunnen slechts worden 
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
Een voorstel tot wijziging van de statuten dient ten minste twee maanden vóór de geplande 
datum van de bondsvergadering waarop het moet worden behandeld, voorzien van een 
toelichting, aan het correspondentieadres van de verenigingen te worden verstuurd. 

Besluiten waarvoor geen gekwalificeerde meerderheid vereist is, worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt 
stemmen of stembiljetten die: 

blanco zijn; 
ondertekend zijn; 
een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 
voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is. 

Het oordeel van het stembureau, als omschreven in lid 5, over de geldigheid is beslissend. 

Het stembureau bestaat uit 2 vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en wordt door 
de bondsvergadering, voor die bondsvergadering, benoemd. 

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de 
bondsvergadering een andere wijze van stemming toelaat. 
In geval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd. 
Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is 
het voorstel verworpen. 
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Het door het stembureau uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan wordt het voorstel schriftelijk vastgelegd en vindt opnieuw stemming 
plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

Indien ter vergadering over één onderwerp meer dan één voorstel en/of één of meer 
amendementen ter stemming worden gebracht, dient over elk voorstel afzonderlijk te worden 
gestemd. Indien één alternatief is gekozen, vervallen de andere. Amendementen worden vóór de 
voorstellen in stemming gebracht. De voorzitter bepaalt de volgorde van de in stemming te 
brengen amendementen of voorstellen. 

Bevoegdheid bondsvergadering
Aan de bondsvergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of 
geldig tot stand gekomen reglementen of besluiten van de bondsvergadering aan andere organen zijn 
opgedragen. 

Leiding en notulering bondsvergadering 
De voorzitter heeft tijdens de bondsvergadering de leiding. Hij stelt de orde van de dag vast, 
behoudens het recht van de bondsvergadering om daar wijzigingen in aan te brengen. Bij 
afwezigheid van de voorzitter treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn rechten en plichten. 
Indien ook deze niet aanwezig is, treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op 
als voorzitter. 
Van het verhandelde in elke bondsvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur 
aan te wijzen notulist notulen gemaakt. De notulen worden na vaststelling door het bestuur, in het 
bondsorgaan gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de verenigingen en ereleden 
gebracht. Zij worden in de eerstvolgende bondsvergadering besproken en al of niet (gewijzigd) 
bekrachtigd. 

Commissies 
De bondsvergadering benoemt een strafcommissie, belast met de tuchtrechtspraak binnen de 
bond. De strafcommissie is bevoegd tot het opleggen van straffen genoemd in, en met toepassing 
van de regels gesteld in deze statuten en het reglement tuchtrechtspraak. Een besluit van de 
strafcommissie is bindend voor de bond, de verenigingen en de verenigingsleden. 
De bondsvergadering benoemt een commissie van beroep, bevoegd tot het behandelen van 
ingesteld beroep tegen tuchtmaatregelen en andere besluiten, waartoe uitdrukkelijk is bepaald dat 
beroep mogelijk is. De commissie van beroep neemt besluiten met toepassing van de regels 
gesteld in deze statuten en het reglement tuchtrechtspraak. De besluiten zijn bindend voor de 
bond, de verenigingen en de verenigingsleden. 
Bovengenoemde commissies zijn organen van de bond. Zij bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
De bondsvergadering benoemt een financiële commissie, belast met de controle op het financiële 
beheer van het bestuur. De financiële commissie adviseert ter zake aan de bondsvergadering en 
aan het bestuur. 
Bovenbedoelde commissies bestaan ieder uit ten minste drie meerderjarige personen, die lid van 
een bij de bond aangesloten vereniging dienen te zijn en geen andere functie uitoefenen in enig 
orgaan van de bond, met uitzondering van de commissie als bedoeld in lid 9 van dit artikel. 
 

Er is een wedstrijdcommissie, belast met de voorbereiding en uitvoering van de door het 
bestuur of de bondsvergadering te nemen besluiten betreffende het wedstrijdwezen. De 
wedstrijdcommissie bestaat uit de wedstrijdcoördinator uit het bestuur, die als voorzitter 
van deze commissie optreedt, de landelijke afdelingswedstrijdleiders, de wedstrijdleiders 
uit de districten en hen die naar het oordeel van de wedstrijdcoördinator ervan deel uit 
moeten maken. De landelijke afdelingswedstrijdleiders worden door de bondsvergadering 
benoemd. 
De dagelijkse leiding van de wedstrijdcommissie berust bij de wedstrijdcoördinator en de 
landelijke afdelingswedstrijdleiders. 

De leden van de genoemde commissies, behoudens die van de wedstrijdcommissie, worden voor 
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een periode van drie jaar benoemd, behoudens in geval van tussentijds aftreden. Zij treden af 
volgens een op te maken rooster van aftreden. De leden van de financiële commissie zijn 
aansluitend slechts één keer herkiesbaar. 
In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende bondsvergadering. De nieuw 
benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. Het bestuur heeft 
de bevoegdheid, op voordracht van de betreffende commissie, een vervanger te benoemen die op 
de eerstvolgende bondsvergadering aftreedt en terstond herkiesbaar is. 
De bondsvergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen met nader te omschrijven 
taken van adviserende of uitvoerende aard. 

Districten 
De verenigingen worden door het bestuur ingedeeld in districten. Het aantal districten wordt 
bepaald door de bondsvergadering. 
De leiding van een district berust bij de districtsvertegenwoordiger in het bestuur, als bedoeld in 
artikel 12.1b. De districtsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de algemene zaken in het 
district. 
Naast de districtsvertegenwoordiger als bedoeld in lid 2, wordt in het district voor elke afdeling 
een wedstrijdleider benoemd. De wedstrijdleiders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
het wedstrijdbeleid binnen hun district.
De districtsvertegenwoordiger is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording 
verschuldigd aan de verenigingen in het betreffende district. Hij houdt hiertoe jaarlijks, tenminste 
6 weken voor de statutaire bondsvergadering, een districtsbijeenkomst, waarop tevens 
benoemingen voor functies binnen het district kunnen plaatsvinden. 

Afdelingen 
De indeling naar afdeling geschiedt uitsluitend op basis van sporttechnische criteria en 
weerspiegelt de onderscheiden spelsoorten in de midgetgolfsport. 
Het wedstrijdwezen kan per afdeling worden georganiseerd, zowel op landelijk als op 
districtsniveau. 
Afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid en zijn geen organen van de bond. 

Algemene reglementen 
Het huishoudelijk reglement bevat regels omtrent de uitvoering van de statuten. 
De bondsvergadering kan voorts, voor het regelen van bepaalde onderwerpen, afzonderlijke 
reglementen vaststellen. 

Rangorde van reglementen en besluiten 
Deze statuten en de in artikel 24 genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of 
enig reglement van een nationale of internationale sportorganisatie waarbij de bond is 
aangesloten. 
De in artikel 24 genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten. 
Een besluit van de bondsvergadering, enig orgaan van de bond of een commissie mag niet in 
strijd zijn met enig reglement van de bond. 
Een besluit van een ander orgaan van de bond mag niet in strijd zijn met een besluit van de 
bondsvergadering. 

Algemene bepaling 
In de gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen geen uitsluitsel 
geven, beslist het bestuur. Het bestuur is echter gehouden deze beslissing aan de eerstkomende 
bondsvergadering ter bekrachtiging voor te leggen. 

Statutenwijziging 
Wijzigingen van de statuten treden in werking op de datum waarop de notariële akte wordt gepasseerd, 
tenzij bij het besluit tot wijzigen een latere datum is bepaald. Ieder bestuurslid is bevoegd de akte te 
laten verlijden en passeren. 

Ontbinding en vereffening 
De liquidatie na ontbinding geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding tevens 
een liquidatiecommissie is benoemd. 
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de bestemming van het batig saldo van de bond worden 
aangegeven. 
Na ontbinding blijft de bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig 
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is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de bond uitgaan moet aan zijn naam worden toegevoegd 
'in liquidatie'. 

Indien de vereffening nog niet is voltooid, blijven de boeken en bescheiden van de bond 
gedurende dertig jaar berusten onder de persoon die daartoe door de bondsvergadering is 
aangewezen. 
De boeken en bescheiden van de bond moeten worden bewaard gedurende tien jaren na 
afloop van de vereffening; zij blijven onder berusting van degene die daartoe door de 
bondsvergadering is aangewezen.

WAARVAN  AKTE

in minuut opgemaakt, is verleden te SOMEREN, op de datum als in hoofde dezer vermeld. Na zakelijke 
opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, heeft de comparant 
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. Vervolgens is na beperkte voorlezing deze akte door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend.

w.g.: G. de Vree, J. Reynders.
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk II  -  Huishoudelijk reglement

laatstelijk bijgewerkt op 2 Februari 2008

#Afwijkend van huidige reglementen; verbetering (tik)fout.

Begripsbepaling
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de bond:   de Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond;
verenigingen:   de leden van de bond, zijnde de bij de bond aangesloten verenigingen;
verenigingsleden:   de bij de vereniging aangesloten en bij de bond geregistreerde natuurlijke 
personen;
bestuur:   het bestuur van de bond;
leden:   de bij de bond aangesloten verenigingen.

Lidmaatschap
Een vereniging of natuurlijk persoon die aansluiting zoekt bij de bond, moet hiertoe een 
schriftelijk verzoek richten aan het bestuur.
Wanneer de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereniging of persoon tot de bond wordt toegelaten, 
ontvangt deze hiervan schriftelijk bericht. Gelijktijdig worden de Statuten en alle reglementen 
van de bond verstrekt.
Wanneer de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereniging of persoon niet tot de bond wordt 
toegelaten, ontvangt deze hiervan schriftelijk bericht.
Een vereniging die over meerdere baansystemen beschikt, geeft per speler op in welke afdeling 
die speler stamlid is.

Lidmaatschap: verenigingsleden
De verenigingsleden moeten voor 1 februari van ieder jaar door middel van de 
"ledenopgaveformulieren" aan het bondsbureau opgegeven zijn.
Tussentijdse wijzigingen van het ledenbestand dienen de verenigingen via het "mutatieformulier" 
aan het bondsbureau op te geven.
Wisselen van vereniging is alleen toegestaan in de maand januari.
Het in lid 3 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing voor verenigingsleden die verhuizen 
naar een woonplaats buiten een straal van 50 km, gerekend vanaf de oude woonplaats.
Indien een verenigingslid zich wil aansluiten bij een andere vereniging, dan moet deze persoon:

bij zijn oude vereniging aan al zijn verplichtingen hebben voldaan;
gebruik maken van de door de bond voorgeschreven formulieren;
aan het bestuur een verklaring van de oude vereniging overleggen, op grond waarvan de 
overschrijving kan plaatsvinden.

Na het vervullen van voornoemde voorwaarden ontvangt de persoon van het bestuur een 
bevestiging van zijn overschrijving, waarin het tijdstip staat vermeld vanaf wanneer voor de 
nieuwe vereniging mag worden uitgekomen.

Een natuurlijk persoon kan slechts bij meerdere verenigingen lid zijn, indien hij met dit 
meervoudig lidmaatschap beoogt in meerdere afdelingen de midgetgolfsport te beoefenen. 
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Hiertoe wordt onderscheid gemaakt in stamvereniging en kompetitievereniging.
Een verenigingslid is voor zijn stamvereniging speelgerechtigd voor alle 
midgetgolfevenementen als bedoeld in artikel V.1 (wedstrijdreglement: Algemene 
Bepalingen).
Een verenigingslid is voor zijn kompetitievereniging speelgerechtigd voor de kompetitie in 
een andere afdeling dan waarin hij voor zijn stamvereniging uitkomt en, na toestemming 
van zijn stamvereniging, voor nationale toernooien.

Een uitzondering op artikel 6 geldt voor de Nederlandse teamkampioenschappen dames 3-tallen 
en heren 6-tallen (Hoofdstuk XII, Art.3.7). Deelnemende teams mogen daar één gastspeelster / 
gastspeler uitnodigen deel te nemen aan deze kampioenschappen en/of de Europacup voor teams. 
De betreffende gastspeelster / gastspeler dient hiervoor schriftelijke toestemming te hebben van 
zijn stamvereniging.

Geldmiddelen
Ieder jaar wordt voor de bondsvergadering, door het bestuur, een begroting opgemaakt voor het 
daarop volgende jaar, welke ter vaststelling aan die bondsvergadering wordt voorgelegd.
Alle aan de bond verschuldigde gelden dienen binnen 31 dagen na datum van vordering te zijn 
voldaan, op de door de penningmeester van de bond aan te geven wijze. Indien niet binnen 
voornoemde termijn is betaald, is een administratieve boete verschuldigd. Deze boete wordt 
verhoogd met een bedrag voor iedere week dat betaling uitblijft. Beide bedragen worden jaarlijks 
door de bondsvergadering vastgesteld. 
Alle rekeningen en herinneringen worden gezonden aan het correspondentieadres van de 
vereniging. Aangeslotenen krijgen de rekeningen en herinneringen op hun postadres.
De contributie wordt geheven van de verenigingen. De heffing gebeurt op basis van een bedrag 
per verenigingslid. De verenigingsleden kunnen daartoe in de volgende leeftijdscategorieën 
worden ingedeeld: scholieren, junioren, algemene klasse en senioren. De leeftijdscategorieën 
kunnen allemaal verder worden verdeeld in de categorieën sporter, semisporter en recreant.
De hoogte van het contributiebedrag, dat per categorie kan verschillen, wordt jaarlijks door de 
bondsvergadering vastgesteld.
De contributie wordt geheven over de periode 1 januari tot en met éénendertig december. Indien 
een verenigingslid na 1 juli als lid van de bond wordt aangemeld is de helft van de jaarcontributie 
verschuldigd. Bij de bepaling van het aantal leden per vereniging worden verenigingsleden als 
bedoeld in artikel II 3.6.2 buiten beschouwing gelaten.
De penningmeester, of een hiertoe door hem gemachtigd persoon, mag permanent over ten 
hoogste Euro 250,00 in contanten beschikken. Voor het verrichten van kastransacties mag de 
penningmeester of diens gemachtigde over ten hoogste Euro 1.000,00 in contanten beschikken. 
Van deze bedragen mag slechts met toestemming van het bestuur worden afgeweken.
Declaraties

Voor het declareren van kosten die zijn gemaakt ten behoeve van bondsactiviteiten, zijn 
regels gesteld in een afzonderlijk "declaratiereglement" (Hoofdstuk IV).
Declaraties voor kosten die zijn gemaakt ten behoeve van een district, worden ingediend 
bij de districtsvertegenwoordiger van het district waarvoor de kosten zijn gemaakt.
De districtsvertegenwoordiger dient, na controle, de declaratie bij de penningmeester in.
De penningmeester zorgt voor tijdige betaling en heeft het recht declaraties met uitstaande 
vorderingen te verrekenen.

Ieder jaar wordt de jaarrekening van de bond gecontroleerd door een registeraccountant.

Bestuur
Het bestuur van de bond bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het 
bestuurslid topsport, het bestuurslid sportontwikkeling, het bestuurslid wedstrijdzaken, het 
bestuurslid vrijwilligersbeleid en de districtsvertegenwoordigers.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een tweede voorzitter, een tweede secretaris, een tweede 
penningmeester, een publicrelations coördinator en een jeugdcoördinator. Deze functies kunnen 
gecombineerd worden met andere bestuursfuncties.
Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:

penningmeester, bestuurslid wedstrijdzaken, bestuurslid vrijwilligersbeleid;
secretaris, het bestuurslid sportontwikkeling;
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voorzitter, het bestuurslid topsport.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Een kandidaatstelling voor een bestuursfunctie als bedoeld in artikel I.12.3c (Statuten) dient 
vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze toezegt een 
eventuele benoeming te zullen aanvaarden
Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter of ten 
minste twee andere bestuursleden dit noodzakelijk achten. Een daartoe strekkend verzoek moet 
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, onder bijvoeging van een lijst van te behandelen 
onderwerpen. De secretaris roept binnen veertien dagen een vergadering bijeen.

Bondsvergadering
Jaarlijks wordt op een zaterdag in mei een bondsvergadering gehouden.
Uiterlijk zes weken voor de bondsvergadering doet het bestuur mededeling van datum en plaats 
en van de voorlopige agenda. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de vergadering worden de 
volledige agenda en eventueel aanvullende stukken aan de leden gezonden. Het bestuur kan tot 
het begin van de vergadering punten aan de agenda toevoegen.
Voorstellen voor een bondsvergadering kunnen worden ingediend door het bestuur of door ten 
minste 5 leden. Voorstellen voor de bondsvergadering moeten uiterlijk drie maanden tevoren bij 
de secretaris worden ingediend. Uiterlijk met de voorlopige uitnodiging verzendt de secretaris de 
voorstellen naar de leden.
Op verzoek van de voorzitter of ten minste de helft van de aanwezige leden kan worden 
overgegaan tot een besloten vergadering. In een besloten vergadering kan aan de aanwezigen, al 
dan niet voorlopig, de geheimhoudingsplicht worden opgelegd.
De voorzitter heeft het recht alle vergaderingen en/of bijeenkomsten binnen de bond bij te wonen 
of een ander bestuurslid daartoe te machtigen.

Stemmingen
Het stemrecht op de bondsvergadering wordt uitgeoefend door één afgevaardigde per vereniging. 
Bestuursleden van de bond kunnen niet als afgevaardigde van een vereniging optreden.
Het aantal stemmen per vereniging is geregeld in artikel I.18.2 (Statuten).
Eén uur voor aanvang van de vergadering zal de stemmenverdeling ter inzage liggen. Tot een 
half uur voor de vergadering kan geprotesteerd worden, onder overlegging van bewijsmateriaal.

Commissies
De bondsvergadering benoemt ten minste een strafcommissie, een commissie van beroep en een 
financiële commissie. Elke commissie bestaat indien mogelijk uit leden van verschillende 
verenigingen.
De taakomschrijving en bevoegdheden van de strafcommissie en de commissie van beroep zijn 
geregeld in het reglement tuchtrechtspraak (Hoofdstuk III).
De taakomschrijving en bevoegdheden van de financiële commissie zijn geregeld in artikel I.21.4 
Sstatuten).
Naast de door de bondsvergadering benoemde commissies kent de bond nog de 
wedstrijdcommissie, de publicrelations commissie, de jeugdcommissie en de 
bondsorgaancommissie.
 De samenstelling, taakomschrijving en bevoegdheden van de wedstrijdcommissie zijn geregeld 
in artikel I.21.6 (Statuten).
De publicrelations commissie wordt door het bestuur, zo nodig per evenement, benoemd. In de 
publicrelations commissie is het bestuur met ten minste één lid vertegenwoordigd. Dit bestuurslid 
treedt op als voorzitter van de commissie. De publicrelations commissie heeft tot taak het 
verzorgen van publicrelations activiteiten rond de evenementen waarvoor de commissie is 
benoemd.
De jeugdcommissie wordt door het bestuur benoemd en bestaat uit ten minste drie leden, 
waaronder een bestuurslid. Dit bestuurslid treedt op als voorzitter van de commissie. De 
commissie heeft tot taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van het 
jeugdwerk.
De bondsorgaancommissie (-redactie) wordt benoemd door het bestuur en zorgt voor een 
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regelmatig verschijnen van het bondsorgaan. De commissie is vrij voor wat betreft de inhoud en 
redactie van het bondsorgaan, met dien verstande, dat mededelingen en publikaties van het 
bestuur, de strafcommissie en de commissie van beroep voorrang hebben.

Wedstrijdgebeuren
De bond kent, voor wat het wedstrijdwezen betreft, afdelingen. De afdelingen worden bepaald 
op basis van baanlengte.

Elke afdeling kent een landelijk wedstrijdleider. De landelijk wedstrijdleider verzorgt, in 
samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie, alle 
wedstrijdaangelegenheden binnen zijn afdeling.
De functie van landelijk wedstrijdleider kan niet worden gecombineerd met een functie in 
het bestuur of die van districtswedstrijdleider.

De bond verzorgt jaarlijks wedstrijden en kampioenschappen, met name Nederlandse 
kampioenschappen.

Eveneens houdt de bond, in de categorieën jeugd, algemene klasse en senioren, 
kernploegen in stand. De bond zorgt voor deelname aan internationale wedstrijden, in het 
bijzonder aan Europese- en Wereldkampioenschappen.
Daarnaast organiseert de bond wedstrijden op afdelingsniveau.
Bepalingen omtrent het organiseren en uitvoeren van deze wedstrijden worden gegeven in 
het wedstrijdreglement.

Het is de bij de bond aangesloten verenigingen verboden, in door de bond erkende wedstrijden 
spelers te laten uitkomen die niet speelgerechtigd zijn.

Een speler is niet speelgerechtigd als hij geen spelerspas heeft, geschorst is, geen lid is van 
de vereniging waarvoor hij uitkomt, of niet voldoet aan een andere voor een wedstrijd 
gestelde voorwaarde.

Voor een Nederlands team komen slechts natuurlijke personen in aanmerking die de Nederlandse 
nationaliteit bezitten.
Een vereniging is verplicht haar spelers vrij te geven om uit te komen in wedstrijden en 
trainingen die door de bond worden georganiseerd.

Als door het bepaalde in lid 5 van dit artikel verenigingsleden niet aan 
kompetitiewedstrijden kunnen deelnemen, wordt de betreffende kompetitiewedstrijd 
automatisch verzet. De districtswedstrijdleider stelt de nieuwe datum vast, alles met 
inachtneming van hetgeen daartoe in het wedstrijdreglement (Hoofdstuk V) is bepaald.

Bestuursleden, leden van publicrelations commissie, leden van de bondsorgaancommissie en 
andere door het bestuur gemachtigde personen hebben vrije toegang tot alle door de bond 
erkende wedstrijden. Deelname aan evenementen valt niet onder het begrip vrije toegang.
De bond kan het deelnemen aan, of het organiseren van evenementen door haar leden verbieden 
als deze evenementen:

indruisen tegen de openbare orde en/of goede zeden;
onvoldoende de veiligheid van spelers en derden waarborgen;
in grote mate economische consequenties voor spelers en/of derden inhouden;
de belangen van de midgetgolfsport in het algemeen schaden.

Districten
De leden worden door het bestuur in districten ingedeeld. De grenzen van het district worden 
door het bestuur bepaald en indien gewenst, in overleg met de betrokken leden, gewijzigd. Een 
lid kan maar in één district worden ingedeeld.
Binnen het district wordt een districtsvertegenwoordiger als bedoeld in artikel I.12.1b (Statuten) 
benoemd. Eveneens wordt binnen het district, per afdeling, een wedstrijdleider benoemd.
De districtsvertegenwoordiger heeft tot taak:

het regelen van algemene zaken binnen het district; 
het coördineren, uitdragen en uitvoeren van het bestuursbeleid binnen het district;

het bijeenroepen en voorzitten van de districtsbijeenkomsten volgens artikel I.22# 
(Statuten).

De districtswedstrijdleider heeft tot taak:
het coördineren, uitdragen en uitvoeren van het wedstrijdbeleid;
het organiseren van de districtskompetitie;
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het organiseren van de districtskampioenschappen/voorronden NK;
het uitvoeren van baankeuringen, gevraagd en ongevraagd, met rapportage en advies aan 
de wedstrijdcommissie.

De in lid 2 van dit artikel genoemde personen worden gekozen voor een periode van drie jaar en 
zijn terstond herkiesbaar. In geval van een tussentijds ontstane vacature dient het district te 
worden geraadpleegd. In het geval dat de functie van districtsvertegenwoordiger vacant is 
geworden moet(en) de overige districtsfunctionaris(sen) de districtsbijeenkomst uitschrijven.

Publikaties
De bond doet bekendmakingen door middel van haar officiële correspondentie en publikaties in 
het bondsorgaan.
De leden dienen de bond zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen in hun 
correspondentieadres, waarna publicatie in het bondsorgaan zal volgen. Indien door het niet 
voldoen hieraan een lid in andere opzichten in gebreke zou blijven, kan dit noch aan de bond, 
noch aan derden worden tegengeworpen. De verantwoordelijkheid voor de wijze van ontvangst 
en distributie van bekendmakingen van de zijde van de bond berust bij het lid zelf.
Per post verzonden bekendmakingen worden verondersteld op de derde dag na datum 
poststempel door de geadresseerde ter kennisneming te zijn ontvangen. Dagen waarop door 
vastgestelde of buitengewone omstandigheden geen postbestelling heeft plaatsgevonden, worden 
buiten beschouwing gelaten.

Slotbepaling
Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt verwezen naar artikel I.26 (Statuten).
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk III  -  Tuchtrechtspraak

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Algemeen
De tuchtrechtspraak in de FNMB geschiedt uitsluitend krachtens dit reglement.
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen:

de verenigingen, zijnde de leden van de FNMB;
de verenigingsleden als bedoeld in artikel I.2 (Statuten);
personen, waaronder aangeslotenen, die niet vallen onder a. of b., die zich aan de 
reglementen van de bond hebben onderworpen.

Strafbare handelingen
In het algemeen zal strafbaar zijn:

het handelen, of nalaten, in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of 
besluiten van organen van de bond;
handelingen waardoor de belangen van de bond worden geschaad;
handelingen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid;
handelingen die naar Nederlands recht strafbaar zijn;
het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen;
onbehoorlijke behandeling in woord of daad van functionarissen, scheidsrechters en 
spelers.

Strafbaar zal eveneens zijn het gelegenheid bieden tot, het vergemakkelijken van en/of het 
behulpzaam zijn bij het plegen van één of meer van bovengenoemde strafbare handelingen.
De tuchtrechtspraak krachtens dit reglement geschiedt onafhankelijk van rechtspraak door andere 
instanties.

Strafbaarheid
Verenigingen als bedoeld in Art.III.1.2 kunnen worden gestraft voor strafbare handelingen welke 
door henzelf zijn gepleegd, alsook voor strafbare handelingen die door hun leden zijn gepleegd.
Verenigingen als bedoeld in Art.III.1.2 die toeschouwers toelaten, kunnen zowel uitsluitend, als 
mede verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van die toeschouwers en op grond 
daarvan strafbaar zijn.
Bestuursleden en andere leidinggevenden van een vereniging kunnen, in geval van opzet, 
uitsluitend, dan wel mede verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van de 
vereniging of haar leden en op grond daarvan worden gestraft.
Indien een speler die een strafbare handeling begaat, deel uitmaakt van een team of groep, 
kunnen ook tuchtmaatregelen aan dat team of die groep worden opgelegd. 
Oefenmeesters, verzorgers, leiders en begeleiders van personen kunnen uitsluitend, dan wel 
mede verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van de personen met of ten 
behoeve van wie zij als zodanig werkzaam zijn.
Personen als bedoeld in artikel III.1.2b en III.1.2c kunnen uitsluitend, dan wel mede 
verantwoordelijke worden gesteld voor de door hen individueel begane strafbare handelingen als 
bedoeld in Art.III.2.
Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.

Tuchtmaatregelen
Als tuchtmaatregel kunnen worden opgelegd:

waarschuwing;
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berisping;
tuchtrechtelijk boetes;
tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot deelname aan één of meerdere, al dan 
niet specifiek bepaalde wedstrijden;
tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meerdere 
functies binnen de bond;
schorsing;
royement;
het opleggen van strafpunten, respectievelijk het ontnemen van winstpunten;
het verbod om toeschouwers toe te laten voor een bepaalde wedstrijd, een bepaald aantal, 
wedstrijden, of voor een bepaalde periode.

Ter zake van één strafbare handeling kunnen meerdere tuchtmaatregelen worden 
opgelegd.
Administratieve maatregelen/boetes staan een tuchtrechtelijke maatregel niet in de weg.

Proeftijd
Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk worden opgelegd. In het geval van een 
gedeeltelijke oplegging kan een proeftijd worden vastgesteld. De voorwaarden die worden 
gesteld, kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen of 
gedragingen, alsook het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
Tijdens de proeftijd handelen in strijd met een bepaalde voorwaarde is een strafbare 
handeling.
De beslissing of een gedeeltelijk opgelegde tuchtmaatregel wordt omgezet in een gehele 
tuchtmaatregel, berust bij de strafcommissie. Dit omzetten kan uitsluitend geschieden op 
grond van een later gepleegde strafbare handeling, daaronder begrepen handelingen in 
strijd met de voorwaarden gedurende de proeftijd van de gedeeltelijk opgelegde straf.

Schorsing
De voorzitter van de bond is bevoegd om in ernstige gevallen en indien het belang van de 
bond dit zeer wenselijk maakt, een lid of een natuurlijk persoon in afwachting van 
behandeling door de strafcommissie, te verbieden om bepaalde rechten of bevoegdheden 
uit te oefenen, functies te bekleden en/of te schorsen.
Een dergelijke maatregel heeft kracht voor ten hoogste 60 dagen en kan voor het 
verstrijken van die termijn door de strafcommissie geheel of gedeeltelijk worden 
opgeheven of verlengd.
Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden, 
voortvloeiende uit het lidmaatschap van de bond, alsmede indien het een natuurlijk 
persoon is, de rechten en bevoegdheden voortvloeiende uit het lidmaatschap van de 
vereniging waartoe hij behoort, uit te oefenen, behoudens de rechten uit dit reglement.
De verplichtingen uit dit (die) lidmaatschap(pen) blijven gedurende de schorsing onverkort 
voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald.

Tuchtrechtelijk instituut
De beoordeling van, en de beslissing over alle strafbare handelingen geschiedt door de 
strafcommissie van de bond, behoudens in gevallen waarin daartoe in de statuten of een 
reglement van de bond anderen zijn aangewezen.
Het beoordelen van, en beslissen over een tuchtzaak vindt plaats in een vergadering van de 
strafcommissie, waarbij meer dan de helft van de leden van de strafcommissie aanwezig is.
De eventueel niet bij de zitting aanwezige leden van de strafcommissie dienen wel betrokken te 
worden bij de besluitvorming ter zake.
Beroep

Tegen alle beslissingen van de strafcommissie staat beroep open bij de commissie van 
beroep van de bond.
Het beoordelen van, en beslissen over een uitspraak waartegen beroep is ingesteld, vindt 
plaats in een vergadering van de commissie van beroep, waarbij meer dan de helft van de 
leden van de commissie van beroep aanwezig is. De eventueel niet bij de zitting aanwezige 
leden van de commissie van beroep dienen wel betrokken te worden bij de besluitvorming 
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ter zake.

Aangifte en aanhangig maken van tuchtzaken
Ieder die meent dat een strafbare handeling is gepleegd als bedoeld in dit reglement, kan daarvan 
aangifte doen bij de strafcommissie. Het correspondentieadres van de strafcommissie is het 
bondsbureau van de bond. De aangifte moet schriftelijk geschieden en dient zo nauwkeurig 
mogelijk te omschrijven welke strafbare handeling zou zijn gepleegd, door wie, waar en 
wanneer. Voorts dienen de namen en adressen van de aangever en eventuele getuigen te worden 
vermeld. De aangever ontvangt binnen één maand een bevestiging.
De strafcommissie is verplicht elke aangifte in behandeling te nemen en onderzoek te doen naar 
de gestelde (vermoed) strafbare handeling. De leden van de bond, alsmede de natuurlijke 
personen als bedoeld in Art.III.1.2b en III.1.2c, zijn op eerste verzoek van de strafcommissie 
verplicht alle ter zake doende inlichtingen, stukken en gegevens waarover zij beschikken, 
onverwijld aan de strafcommissie te verschaffen, voor zover dit niet in strijd is met de wet. 
Daartoe behoort ook een opgave van eerdere straf- en tuchtmaatregelen die aan de aangeklaagde 
zijn opgelegd.
Door of namens de strafcommissie wordt de aangeklaagde bij aangetekende brief in kennis 
gesteld van de aanklacht. Deze brief bevat ten minste:

een omschrijving van de strafbare handeling(en) waarvan hij/zij wordt beschuldigd;
een opgave van de tijd en plaats waarop deze zou(den) hebben plaatsgevonden;
opgave van de termijn waarbinnen verweer kan worden gevoerd. Deze termijn bedraagt 
ten minste 8 dagen na het verzenden van de mededeling en ten minste 5 dagen na de 
laatste dag waarop de stukken door hem/haar kunnen worden ingezien.

De aangeklaagde kan zich laten bijstaan door een raadsman. De raadsman is bevoegd tot inzage 
der stukken en het indienen van een verweerschrift als bedoeld in artikel III.6.3.

Behandeling
Elke zaak kan door de strafcommissie op de stukken worden beoordeeld en beslist. De strafcommissie 
kan, als zij dit wenselijk acht, tot een mondelinge behandeling overgaan.Een mondelinge behandeling 
vindt ook plaats als de aangeklaagde of diens raadsmaan daarom, binnen de termijn van Art.III.6.3, 
verzoekt.

Kennisgeving mondelinge behandeling
Indien een zaak mondeling zal worden behandeld, bepaalt de strafcommissie datum, uur en 
plaats waarop en waar de behandeling zal plaatsvinden.
De aangeklaagde ontvangt ten minste vijf dagen voor de dag van behandeling hiervan via 
een aangetekende brief bericht. Het bepaalde in Art.III.6.3 blijft onverminderd van kracht.
Indien de aangeklaagde niet is verschenen, kan de strafcommissie besluiten de zitting te 
verdagen en de aangeklaagde opnieuw op te roepen. Zij is daartoe niet verplicht en kan op 
grond van de voorhanden zijnde informatie de zaak afdoen.
 Indien de aangeklaagde een vereniging als bedoeld in artikel III.1.2a is, dient deze zich te 
laten vertegenwoordigen door een daartoe krachtens haar statuten bevoegd bestuurslid.

De mondelinge behandeling is openbaar, tenzij de strafcommissie anders besluit.
De strafcommissie kan tot dit besluit komen, als naar haar mening de belangen van de bond of 
van de aangeklaagde door een openbare behandeling teveel zouden kunnen worden geschaad.
Procedure

Als basis voor de mondelinge behandeling geldt de mededeling als bedoeld in Art.III.6.3. 
Deze kan voor of tijdens de behandeling worden gewijzigd, tenzij naar het oordeel van de 
strafcommissie de aangeklaagde hierdoor in zijn verdediging zou worden geschaad. De 
wijziging wordt schriftelijk aan de aangeklaagde verstrekt.
De aangeklaagde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de zakelijke inhoud van alle 
op de zaak betrekking hebbende stukken, voor zover hij/zij daarvan niet voor de 
behandeling heeft kunnen kennis nemen.
De aangeklaagde kan stukken welke ter weerlegging dienen van de hem/haar verweten 
handeling(en), of anderszins voor de verdediging van belang kunnen zijn, voor of tijdens 
de behandeling aan de strafcommissie overleggen. Deze worden bij de andere op de zaak 
betrekking hebbende stukken gevoegd.

Ondervraging
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De aangeklaagde wordt tijdens de mondelinge behandeling door de strafcommissie 
ondervraagd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.
De aangeklaagde, of diens raadsman, heeft het recht aanvullende vragen te stellen, voor 
zover deze voor de beoordeling van de aanklacht relevant zijn.
De beoordeling daarvan is aan de voorzitter van de zitting.

Getuigen
Door of namens de strafcommissie worden de gemelde getuigen opgeroepen. Hieronder 
zijn mede begrepen de getuigen die door de aangeklaagde worden opgegeven.
De opgeroepen getuigen zijn verplicht aan de oproep gehoor te geven.
De strafcommissie kan besluiten om niet opgegeven getuigen alsnog tot de mondelinge 
behandeling toe te laten.
Getuigen zijn verplicht hun verklaring naar waarheid af te leggen en, op verzoek van de 
strafcommissie, deze schriftelijk te bevestigen. 
De voorzitter van de zitting wijst de getuigen vooraf op deze verplichting.
Indien het een getuige redelijkerwijs onmogelijk is een mondelinge behandeling bij te 
wonen, kan hij van te voren door een lid van de strafcommissie worden gehoord. Van dit 
verhoor wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt, welke door de getuige 
wordt ondertekend. De ondertekende verklaring wordt bij de stukken gevoegd.
Als de mondelinge behandeling wordt afgesloten, wordt de aangeklaagde of diens 
raadsman nog de gelegenheid gegeven om tot het verweer dienende opmerkingen te 
maken.
Indien de strafcommissie na de verkregen informatie tijdens de mondelinge behandeling 
nader onderzoek nodig acht, doet zij hiervan aan het eind van de mondelinge behandeling 
mededeling.
Van het verhandelde bij een mondelinge behandeling wordt een zakelijke samenvatting 
gemaakt, welke door de leden van de strafcommissie wordt ondertekend.

Meerdere aanklachten
Indien meerdere aanklachten tegen één aangeklaagde zijn ingediend, kunnen deze 
gezamenlijk worden beoordeeld en kan één beslissing worden genomen.
Indien meerdere personen zijn aangeklaagd ter zake van het gezamenlijk plegen van (een) 
strafbare handeling(en), daaronder begrepen het daarbij op strafbare wijze betrokken zijn, 
worden die zaken gezamenlijk behandeld.

Beslissing
De strafcommissie grondt haar beslissing uitsluitend op de verklaringen en stukken genoemd in 
dit reglement.
De uitspraak volgt binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling, tenzij tijdens de 
mondelinge behandeling al is medegedeeld dat nader onderzoek nodig is.

Indien de strafcommissie de aanklacht ongegrond vindt, dan wordt de aangeklaagde 
vrijgesproken.
Indien de strafcommissie de aanklacht gegrond vindt, dan bepaalt zij welke 
tuchtmaatregel(en) aan de aangeklaagde wordt (worden) opgelegd. 
De uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden en bewijsmiddelen waarop zij is 
gebaseerd en wordt per aangetekende brief aan de aangeklaagde bekendgemaakt. 
De uitspraak wordt gepubliceerd in het bondsorgaan.

Instellen van beroep
Beroep

Beroep tegen de uitspraak van de strafcommissie staat open bij de commissie van beroep. 
Zowel aanklager als aangeklaagde hebben recht van beroep. De kosten welke verbonden 
zijn aan het indienen van beroep bij de commissie van beroep worden jaarlijks door het 
bondsbestuur vastgesteld. Wanneer de aanklager van het beroep in het gelijk wordt gesteld 
wordt dit bedrag gerestitueerd.
Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke mededeling aan de commissie van 
beroep. Het secretariaatsadres van de commissie van beroep is het bondsbureau. Het 
beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na publicatie in het bondsorgaan van de 
uitspraak waartegen beroep wordt ingesteld.
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De mededeling dat beroep wordt ingesteld moet zijn vergezeld van een opgave van 
redenen waarom en op grond waarvan het beroep wordt ingesteld.

Opschorting straf
Door het tijdig instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf 
opgeschort.
De voorzitter van de commissie van beroep kan echter bepalen dat van lid 2.1 van dit 
artikel wordt afgeweken.
De voorzitter van de commissie van beroep kan tevens bepalen dat van de termijn voor het 
instellen van beroep wordt afgeweken.

De behandeling van het beroep gebeurt door de commissie van beroep, waarbij het bepaalde in 
de artikelen III.7 en III.8 van overeenkomstige toepassing is. De commissie van beroep heeft de 
bevoegdheid een opgelegde straf te bekrachtigen of te verminderen, dan wel een door de 
strafcommissie genomen besluit te vernietigen en ter herziening terug te verwijzen naar de 
strafcommissie.

Herziening

Een persoon of vereniging aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen beroep meer 
openstaat, kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken, op grond van feiten of 
omstandigheden die bij de behandeling niet bekend waren of niet ter kennis van de 
strafcommissie respectievelijk de commissie van beroep waren gekomen.
Verzoek tot herziening

Het verzoek tot herziening wordt schriftelijk bij de commissie van beroep ingediend, onder 
overlegging van de betreffende beslissing en feiten en omstandigheden waarop het verzoek 
is gebaseerd.
De voorzitter van de commissie van beroep beslist over het wel of niet in behandeling 
nemen van het verzoek.
In bevestigend geval stelt hij de zaak ter hernieuwde behandeling in handen van de 
commissie van beroep.

Het bepaalde in de artikelen II.7 en III.8 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat getuigen, als bedoeld in artikel III.7.5, slechts behoeven te worden gehoord indien de 
commissie van beroep dit wenselijk acht.

Tenuitvoerlegging
De strafcommissie bepaalt wie er belast is met de controle op de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde tuchtmaatregel(en).
Het niet uitvoeren van (een) tuchtmaatregel(en), of medewerking verlenen aan het niet uitvoeren 
van (een) tuchtmaatregel(en), is een strafbare handeling.

Burgerlijke rechtspraak
Tuchtmaatregelen op grond van dit reglement kunnen worden opgelegd naast eventuele 
strafopleggingen door de burgerlijke rechtspraak.

Verjaring
Krachtens dit reglement strafbare handelingen verjaren na verloop van 3 jaar. De verjaring wordt 
gestuit door iedere aanklacht binnen genoemde termijn.
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk IV  -  Declaratiereglement

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Algemeen
Doel van dit reglement is het verschaffen van regels inzake de vergoeding van door bestuurs- of 
commissieleden van de bond te verrichten uitgaven voor de bond.
Dit reglement is een reglement als bedoeld in Art.I.24.2 (Statuten).

Wie voor vergoeding in aanmerking komen
Voor vergoeding van de in de volgende artikelen omschreven uitgaven komen achtereenvolgens in 
aanmerking:

de leden van het bondsbestuur;
de leden van de commissies als bedoeld in Art.I.21.1 en I.22 (Statuten);
andere personen als bedoeld onder a. of b. aan wie krachtens Art.I.13.3 één of meerdere 
bestuurstaken of onderdelen daarvan zijn opgedragen (bijvoorbeeld leden van het bondsbureau 
en de bondsorgaancommissie).

Welke uitgaven worden vergoed
In het algemeen worden alleen uitgaven vergoed die gemaakt zijn voor de bond en die 
noodzakelijk zijn om een goede functie-uitoefening mogelijk te maken.
Vergoeding van de in het vorige lid bedoelde uitgaven kan alleen plaatsvinden, indien en voor 
zover er in de begroting als bedoeld in Art.II.4.1 hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld.

Op welke wijze de uitgaven worden vergoed
Reiskosten worden vergoed naar de werkelijk gemaakte kosten voor het openbaar vervoer 
tweede klasse.
Bij gebruik van eigen vervoer mag per afgelegde kilometer een bedrag worden gedeclareerd dat 
gebaseerd is op de kosten van het bezineverbruik voor een redelijke middenklasse auto. Het tarief 
wordt jaarlijks door de bondsvergadering vastgesteld.
Het in het tweede lid genoemde bedrag wordt verhoogd met een vast bedrag per persoon die in 
hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd, op voorwaarde dat de betreffende persoon eveneens 
voldoet aan het gestelde in Art.IV.3. Bedoelde verhoging kan tot maximaal het fiscaal 
vastgestelde tarief voor kilometervergoedingen plaatsvinden.
De in het tweede en derde lid genoemde bedragen worden jaarlijks voor aanvang van het 
boekjaar door het bondsbestuur vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt aan 
degenen die voor vergoeding in aanmerking komen.
De werkelijk gemaakte kosten voor porti-, kopieer- en stencilwerk, kantoorbenodigdheden, enz., 
worden vergoed na overlegging van betalingsbewijzen. Tot een bepaald, nader door het bestuur 
vast te stellen bedrag behoeven voor werkelijk gemaakte telefoon- en portokosten geen 
betalingsbewijzen te worden overlegd.
De werkelijk gemaakte kosten voor vergaderingen, waaronder begrepen zaalhuur, worden 
vergoed na overlegging van de betalingsbewijzen.
Met betrekking tot wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie 
vallen, geldt:

voor het beschikbaar stellen van een midgetgolfbaan en administratieve krachten is per dag 
een door het bestuur vast te stellen maximale vergoeding van toepassing;
ten behoeve van administratieve krachten en scheidsrechters zijn maximaal vier 
consumptiebonnen per persoon per dag declarabel;
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administratieve krachten en scheidsrechters hebben alleen recht op vergoeding van 
reiskosten als zij zelf niet aan de wedstrijden deelnemen. Voor reiskosten van 
administratieve krachten geldt bovendien dat zij alleen declarabel zijn, indien de wedstrijd 
niet op een baan van een bij de bond aangesloten vereniging wordt gespeeld. Reiskosten 
dienen overeenkomstig de elders in dit reglement gestelde regels te worden gedeclareerd.

De leden van het bestuur van de bond als genoemd in Art.II.5.1, alsook de landelijk 
wedstrijdleiders als bedoeld in Art.II.9.1.1, mogen per maand een bij de begroting vastgesteld 
bedrag declareren, zijnde een vergoeding voor bewezen diensten.
Andere kosten dan bedoeld in dit artikel worden slechts vergoed na uitdrukkelijke toestemming 
vóóraf van de penningmeester, indien de uitgave een nader, door het bestuur vast te stellen 
bedrag niet te boven gaat; anders dient het bestuur de toestemming te verlenen.

Declaraties
Uitgaven worden alleen vergoed als zij worden ingediend op een door de penningmeester 
vastgesteld declaratieformulier. Alle declaraties dienen door de budgetverantwoordelijke voor 
akkoord te zijn getekend. Bij ontstentenis van de budgetverantwoordelijke geschiedt accordering 
door de bondsvoorzitter (of zijn plaatsvervanger).
Alle declaraties worden uiterlijk ingediend in het kwartaal volgende op het kwartaal waarin de 
uitgaven zijn gedaan.
Uitgaven gedaan in de maand december kunnen tot uiterlijk 15 januari worden gedeclareerd. 
Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat de betreffende declaratie niet wordt 
uitbetaald.
De penningmeester draagt zorg voor tijdige betaling. Hij heeft het recht declaraties te 
compenseren met uitstaande vorderingen.

Uitzonderingsbepalingen
Een persoon als bedoeld in Art.IV.2, die als begeleider van een vertegenwoordigend Nederlands team 
een reis naar een internationaal evenement dient te maken, krijgt in afwijking van het bepaalde in 
Art.IV.4 een vergoeding toegekend die gelijk is aan de vergoedingsregeling die voor de deelnemers 
van het betreffende team wordt getroffen.

Slotbepalingen
In gevallen waarin dit reglement, dan wel een ander reglement van de bond niet voorziet, beslist 
het bestuur.
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na vaststelling door de bondsvergadering.

Toelichting

Personen als bedoeld in Art.IV.2b: de leden van de administratie/bondsbureau;
km-vergoeding per heden:   één persoon Euro 0,12, twee personen Euro 0,14, enz., met een maximum 
van Euro 0,27;
bedrag bedoeld in Art.IV.4.5 (porti):   Euro 5,-- per maand;
bedrag bedoeld in Art.IV.4.7:   Euro 70,-- per baan per dag;
bedrag bedoeld in Art.IV.4.8:   Euro 12,-- per maand;
bedrag bedoeld in Art.IV.4.9:   Euro 45,-- per geval.
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk V  -  Algemene bepalingen

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Begripsbepaling
In het wedstrijdreglement (Hoofdstukken V t/m XIII) wordt verstaan onder:

spelers:        alle bij de ledenadministratie van de FNMB geregistreerde natuurlijke personen 
welke in het bezit zijn van een geldige spelerspas
afdelingen:        afdeling 1: gemiddelde baanlengte langer dan of gelijk aan 7.00 meter
afdeling 2: gemiddelde baanlengte korter dan 7.00 meter
evenementen        alle midgetgolf?activiteiten, zoals kampioenschappen, 
teamkompetitie-wedstrijden, selectiewedstrijden, toernooien e.d., behoudens interne 
verenigingswedstrijden (zie Art.XII.6.1.1).
kampioenschappen:        alle wedstrijden die ten doel hebben kampioenen vast te stellen
toernooien:        door de wedstrijd-commissie als zodanig vastgestelde wedstrijden.
dispensatie:        een, na schriftelijke aanvraag, door de wedstrijd-commissie afgegeven 
ontheffing van een verbod of voorschrift.

Rangorde van reglementen
De reglementen wedstrijdwezen mogen niet in strijd zijn met de statuten en overige reglementen 
van de bond.
De reglementen wedstrijdwezen mogen niet in strijd zijn met de reglementen van de 'World 
Minigolfsport Federation (WMF).
Daar waar een artikel uit de reglementen wedstrijdwezen strijdig is met enig artikel uit de onder 1 
en/of 2 genoemde reglementen is het artikel uit laatstgenoemd reglement bindend.

Wijzigingen reglementen wedstrijdwezen
De reglementen wedstrijdwezen kunnen worden gewijzigd door:

de bondsvergadering met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen;
het bestuur, indien een reglement strijdig is met een reglement van de WMF.

Beroep
Tegen alle beslissingen als bedoeld in dit deel van organen van de bond (m.u.v. de 
bonds-vergadering) en van commissies, kan beroep worden ingesteld bij de commissie van 
beroep.
De beroepsprocedure tegen beslissingen, voortvloeiende uit dit deel, is geregeld in het reglement 
tuchtrechtspraak.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin de reglementen wedstrijdwezen niet voorzien, is Art.I.26 van overeenkomstige 
toepassing.
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk VI  -  Technische eisen en 

normalisatiebepalingen1

laatstelijk bijgewerkt op 2 Februari 2008

Het wedstrijdterrein
Een wedstrijdterrein bestaat uit 18 (achttien) duidelijk begrensde banen die genummerd zijn van 1 
t/m 18. Zij moeten aan de normalisatiebepalingen van het betreffende baansysteem voldoen. Een 
wedstrijdterrein dient te beschikken over een onderkomen waarbij zich minimaal een toilet 
bevindt2.
Tot een baan behoort: het speelveld, de baanbegrenzing (meestal banden), de afslagmarkering, een 
of meerdere hindernissen (kunnen ontbreken), de grenslijn (kan ontbreken), de uitleglijnen 
(kunnen ontbreken), het doel, èn eventueel andere systeemspecifieke delen en/of markeringen.
Het speelveld
Het speelveld moet tenminste 80 cm breed en 5.50 m lang zijn. Volgens ontwerp vlak liggende 
baandelen dienen waterpas te liggen (gemeten met een waterpas van 90 cm).
De baanbegrenzing
Indien het speelveld niet door banden wordt begrensd, moet de begrenzing door middel van 
markeringen worden aangegeven. Banden moeten zo zijn geconstrueerd dat een berekenbaar spel 
mogelijk is.
De afslagmarkering
Iedere baan moet van een afslagmarkering voorzien zijn. De vorm van de afslagmarkering van een 
bepaald baansysteem is genormeerd.
De hindernissen
De hindernissen moeten in opbouw en vormgeving zakelijk zijn en dienen op een vastgestelde 
plaats te worden opgesteld. Bewegende onderdelen waar de correcte weg van de bal overheen of 
doorheen gaat, zijn niet toegestaan. De plaats van niet vast gemonteerde hindernissen moet 
gemarkeerd zijn. Verfraaiing van de hindernissen mag de sportieve waarde niet beïnvloeden. Op 
een wedstrijdterrein moet elke hindernis niet alleen uiterlijk maar ook speltechnisch verschillend 
zijn. Een berekenbaar spel moet mogelijk zijn.
De grenslijn
Een grenslijn markeert het einde van de hindernis. Bij banen zonder hindernisopbouw geeft zij 
aan, hoever de bal vanaf de afslag minstens moet komen, om in het spel te blijven. Deze 
voorwaarde is vervuld wanneer de bal de grenslijn met zijn raakvlak raakt of geraakt heeft. De 
grenslijn is dan 'correct gepasseerd'. Neemt de eerste hindernis de gehele baanbreedte in beslag, 
dan is het einde van de hindernis tevens de plaats van de grenslijn. Banen die alleen vanaf de 
afslag gespeeld moeten worden, hebben geen grenslijn. De grenslijn dient zodanig te worden 
aangebracht dat de naar de afslag wijzende rand van de markering gelijk loopt met het einde van 
de hindernis. (voor specificaties/uitzonderingen zie Art.VII.14).
De uitleglijnen
Waar het uitleggen of het verplaatsen van de zich in het spel bevindende bal toegestaan is, dienen 
uitleglijnen aanwezig te zijn. De uitleglijn geeft aan tot op welke afstand, met inachtneming van de 
algemene regels, de bal neergelegd mag worden.
Het doel
Het doel moet vanaf de afslag in één slag bereikbaar zijn. Indien het doel een hole is, mag de 
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doorsnede van de hole niet groter zijn dan 120 mm. Voor de verschillende baansystemen zijn 
binnen deze grens afmetingen vast te stellen. Voor de systemen Bongni en afdeling 2 banen geldt 
100 mm als limiet (Nederlands systeem: zie Art.VI.7.1b.7).
Markeringen
Markeringen moeten op iedere baan volgens de normalisatiebepalingen aangebracht zijn.
Normalisatiebepalingen
Speciale baansystemen moeten genormeerd worden. Voor genormeerde baansystemen moet van 
iedere baan een tekening worden gemaakt, waaruit de normalisatiebepalingen duidelijk blijken. 
Voor ieder deel van een baan (zie Art.VI.1.2) moeten normalisatiebepalingen, en eventueel 
voorschriften hoe zij moeten worden opgesteld, aanwezig zijn.

Terreinen: minimale eisen2

Naast wedstrijdterreinen kent de bond ook terreinen welke niet voldoen aan de normalisatiebepalingen. 
De wedstrijd-commissie kan schriftelijk toestemming verlenen om op deze terreinen evenementen te 
organiseren. Bedoelde toestemming zal slechts worden gegeven na ingewonnen advies bij de 
districts-afdelingswedstrijdleider. Deze terreinen moeten zeker aan de volgende eisen voldoen:

er mogen geen twee identieke speelvelden zijn
iedere baan moet van een afslagmarkering en een doel voorzien zijn. De vorm van de 
afslagmarkering van een bepaald baansysteem is genormeerd.

Spelmateriaal
Algemeen
Er wordt met midgetgolf-, golfsticks en midgetgolf- en golfballen gespeeld.
Golfstick
Toegelaten zijn verschillende, bij midgetgolf en golf gebruikelijke sticks. De stick mag niet 
voorzien zijn van een richtinstallatie. Het slagvalk van de voet van de stick mag niet groter zijn 
dan 40 cm2.
Toegestaan zijn: groeven en lijnen op de voet van de stick.
Ballen

Toegestaan zijn alle midgetgolf- en golfballen van willekeurig materiaal. De doorsnede van 
een midgetgolfbal bedraagt minimaal 37 mm en maximaal 43 mm.
De spronghoogte van een midgetgolfbal mag bij een val van één meter hoogte op beton bij 
een temperatuur van circa 25oC niet hoger zijn dan 85 cm.
Tijdens evenementen mogen alleen ballen gespeeld worden die door de WMF zijn 
toegelaten. Alle ballen welke voor 1 janurari 2000 in de handel zijn gebracht vallen hier niet 
onder.
De ALV van de WMF kan op bepaalde gronden voor door de WMF georganiseerde 
kampioenschappen andere ballen voor bepaalde systemen verbieden.
De ALV van de FNMB kan op bepaalde gronden voor door de FNMB georganiseerde 
kampioenschappen andere ballen voor bepaalde systemen verbieden.

Normalisatiebepalingen: markeringen
Onder dit punt worden alle normalisatie- en markeringsbepalingen inclusief tekeningen van de 
binnen de FNMB/WMF gebruikelijke baansystemen, zoals vastgesteld in de hierop volgende 
paragrafen, samengevat. Ze maken deel uit van dit reglement.
Wedstrijdterreinen moeten voldoen aan in dit reglement gestelde eisen. Het gebruik als 
wedstrijdterrein kan eerst geschieden na keuring door de wedstrijd-commissie, eventueel in 
samenwerking met districtsvertegenwoordigers.

Verder geldt, dat ieder terrein voor een evenement in onberispelijke staat moet zijn
Geldigheidsbereik
Deze bepalingen zijn geldig voor alle in het organisatiebereik van de FNMB/WMF georganiseerde 
evenementen.
Normalisatiebepalingen per baansysteem

Afdeling 1
Bongni
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Afslagmarkering
De afslagmarkering is een cirkel met 
een doorsnee van 30 cm, centraal 
geplaatst tussen de 
baanbegrenzingen. Het middelpunt 
van de cirkel is geplaatst op ongeveer 
40 cm van het begin van het 
speelveld en is door middel van een 
cirkel met een doorsnede van 8 cm 
aangegeven (Fig.6.1).
Uitleglijnen

In iedere cirkel is de uitleglijn 
geplaatst evenwijdig aan de 
baanbegrenzing op een afstand 
van 20 cm. Bij de aanzet van 
de cirkel moet de uitleglijn aan 
beide zijden van de baan 
doorgetrokken worden tot aan 
de 30 cm lijn achter de 
grenslijn, op de banen 1 en 2 
tot op de hoogte van de grenslijn. Op de aanzet van de cirkel moeten schuine 
lijnen van de baanbegrenzing naar de uitleglijn worden geplaatst.
Op alle banen, uitgezonderd de banen 1, 2, 7 en 18, moet de uitleglijn na de 
hindernis evenwijdig aan de grenslijn geplaatst worden op een afstand van 30 
cm. Heeft de hindernisopbouw uitstekende delen, dan moet de uitleglijn op 30 
cm evenwijdig aan het uitstekende deel geplaatst worden.
De afstand van baanbegrenzing, dan wel hindernis tot de uitleglijn is inclusief 
de lijndikte.

Normalisering
De door Bongni ondertekende bouwtekeningen gelden als norm. De volgende 
speelvelden mogen ook in spiegelbeeld worden uitgevoerd: 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 
16.

Nederlands systeem2

Speelveld
Het speelveld mag bestaan uit tapijt, kunststof of beton. De banen hebben de 
volgende afmetingen:baanlengte 10-15 m (baan 18: 5-8 m), baanbreedte 1 m èn 
doorsnede cirkel 2 m
Baanbegrenzing
De banen worden door banden begrensd.
Genormeerde banen
De volgende banen inclusief hindernissen zijn genormeerd: rechte baan, dubbele 
heuvel, spar, vulkaan, zigzag, hoek (konijnehol, oplopende hoek, hoekmuur), drie 
poortjes, schans, oog, muurtjes, steile schans, brug, wielerbaan, kasteel, WC, 
wegversmalling, salto èn steile wand.
De volgende banen mogen ook in spiegelbeeld worden uitgevoerd: spar, zigzag, hoek 
(konijnehol, oplopende hoek, hoekmuur), muurtjes, wielerbaan, wegversmalling èn 
salto.
Afslagmarkering
De afslagmarkering is een vierkant van 30 bij 30 cm, centraal geplaatst tussen de 
baanbegrenzingen. De voor-zijde van de afslagmarkering dient op ongeveer 80 cm 
van het begin van het speelveld te worden geplaatst (Fig.6.2).
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Uitleglijnen
In iedere cirkel dient de uitleglijn 
evenwijdig aan de baanbegrenzing 
op een afstand van 20 cm te worden 
geplaatst. Bij de aanzet van de cirkel 
moet de uitleglijn aan beide zijden 
van de baan doorgetrokken worden 
tot aan de 30 cm lijn achter de 
grenslijn, op de rechte baan, vulkaan 
en WC tot op de hoogte van de 
afslagmarkering. Op de aanzet van 
de cirkel moeten schuine lijnen van 
de baanbegrenzing naar de uitleglijn 
worden geplaatst.
Op alle banen met hindernis moet de 
uitleglijn na de hindernis evenwijdig 
aan de grenslijn geplaatst worden op 
een afstand van 30 cm. Heeft de 
hindernis uitstekende delen, dan 
moet de uitleglijn op 30 cm 
evenwijdig aan het uitstekende deel 
geplaatst worden.
De afstand van baanbegrenzing, dan wel hindernis tot de uitleglijn is inclusief 
de lijndikte.

Het doel
Het doel is een hole met een doorsnede van 100 mm, behalve de hole van de vulkaan, 
het hoefijzer en baan 18 welke een doorsnede hebben van 100 tot 150 mm.
Aanvullende voorschriften

Wedstrijdterreinen voldoen aan de richtlijnen van de FNMB wanneer er 16 
banen met hindernissen aanwezig zijn welke aan de normalisatie-bepalingen 
voldoen.
Voor de normering gelden de baantekeningen als leidraad.
Niet-genormeerde banen dienen gemeld te worden bij de wedstrijd-commissie. 
Het gebruik van deze niet-genormeerde banen kan eerst geschieden na keuring 
en vaststelling van de normalisatiebepalingen door de wedstrijdcommissie.

Stergolf
Zweeds vilt

Speelveld
        Zweedse viltbanen hebben in het algemeen de volgende standaard maten
        Baanlengte zonder kopplaat      7,00-16,00 meter, inclusief afslagplaat
        Baanlengte met kopplaat     9,00-18,00 meter, inclusief afslagplaat
        Baanbreedte             0,90 meter
        Kopplaat doorsnede         1,80 of 2,40 meter
        Afslagplaat breedte         0,20 meter
        Afslagplaat lengte         1,30-1,50 meter
        Staanplaats             0,80-1,00 x 1,60-2,00 meter
        Kleinste doorsnede van de hole, als het niet anders staat aangegeven, 0,10 meter
Genormeerde banen
        De volgende hindernissen inclusief de banen zijn genormaliseerd:

Baan met venster
Baan met 2 vensters
Vlakke baan met 4 of 5 blokken
Duitse oploop
Baan met poortjes
Oploop met gat
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Grote brievenbus
Terugwerper (Gentleman)
Oploopje (Örkeljunga)
Hoek
Hoek met verlenging
Heuvel
Vlakke baan met strip of oplopende baan met driehoek met zijkanten open
Oplopende baan
Visgraat
Versmalling
Oploop met gat aan zijkant
Bruggetje
Heuvel met venster
Zigzag
Schans met waterbak
Schuine oplopende wielerbaan met venster
Oploop met poortje en vlakke achterkant
Zweedse oploop
Kleine brievenbus

Aanvullende voorschriften
De afmetingen van genormeerde banen en hindernissen zijn principieel 
vastgelegd.
Terreinen voldoen aan de 
richtlijnen van de WMF 
wanneer de afmetingen 
van alle banen aan de 
norm voldoen en verder 
nog 18 van de 25 banen 
met hindernissen 
aanwezig zijn welke aan 
de normalisatiebepalingen 
voldoen. Alleen deze 
banen mogen zich 
Zweeds vilt 
wedstijdbanen noemen. 
Banen mogen ook zonder 
kopplaat gebouwd 
worden, waarbij dan de 
grenslijnen vervallen.
Genormaliseerde 
hindernissen moeten 
volgens de 
normalisatiebepalinqen opgesteld worden.
De voor de normering bepalende tekeningen zijn in het bezit van de WMF.
Voor de markeringen gelden de tekeningen (Zie Appendix A.4). 
Afstandsmaten voor de markering is inclusief de streepbreedte (stift of 
verfdikte).
Afslagmarkering
De afslagplaat is de gehele rechthoek tussen A en C1, het afslagvak bevindt 
zich tussen A en B (Fig.6.3). B ligt precies midden tussen A en C.
De hindernissen 6, 8, 9, 14, 17 en 25 zijn ook zonder kopplaat toegestaan. In 
dit geval worden geen grenslijnen aangebracht.
Markeringsvoorschriften:

Grenslijn:    markering met rode kleur
Uitleglijn:   markering.
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Afdeling 2
Speelveld
Afdeling 2 banen hebben in het algemeen de volgende afmetingen als norm: baanlengte 
6,25 m, baanbreedte 0,90 m èn doorsnede cirkel 1,40 m.
Genormeerde banen
De volgende hindernissen inclusief banen zijn genormeerd: piramiden, salto, heuvel, rechte 
baan, rechte baan met hindernissen, rechte baan met venster, schans met venster, stompe 
kegels, schelp, dubbele heuvel, slak, brug, met tunnel, oplopende cirkel zonder V, 
oplopende cirkel met V, oploop met V, oploop zonder V, vulkaan, cirkelplateau, labyrint, 
koker (met aan de zijden vast te zetten kleppen; doorsnede koker minimaal 50 mm, 
aanbevolen maximum 60 mm), passage, net (50 cm doorsnee; afstand bodemplaat tot 
onderkant ring is 75 cm ± 1 cm), hoek èn zigzag.
Aanvullende voorschriften

De afmetingen van genormeerde banen en hindernissen zijn principieel vastgelegd.
Terreinen voldoen aan de richtlijnen van de WMF wanneer de afmetingen van alle 
banen aan de norm voldoen en verder nog 18 banen met hindernissen aanwezig zijn 
welke aan de normalisatie-bepalingen voldoen. Alleen deze banen mogen 
wedstrijdbanen afdeling 2 worden genoemd. De FNMB staat voor nationale 
evenementen maximaal 6 niet-genormeerde banen toe.
Genormeerde hindernissen moeten volgens de normalisatiebepalingen opgesteld 
worden.
De voor de normering bepalende tekeningen zijn in het bezit van de WMF.
Niet-genormeerde banen dienen gemeld te worden bij de wedstrijd-commissie. Het 
gebruik van deze niet-genormeerde banen kan eerst geschieden na keuring en 
vaststelling van de normalisatiebepalingen door de wedstrijdcom-missie.
Voor de markeringen gelden de 
volgende normen. Grenslijnen zijn 
rood. De afstand van baanbegrenzing, 
dan wel hindernis tot de uitleglijn is 
inclusief de lijndikte.
De afslagmarkering is een direct aan 
het begin van het speelveld geplaatste 
rechthoek van 40 bij 50 cm. De 
afslagmarkering ligt centraal tussen de 
baanbegrenzingen (Fig.6.4).
In iedere cirkel is de uitleglijn geplaatst 
evenwijdig aan de baanbegrenzing op 
een afstand van 20 cm. Bij de aanzet 
van de cirkel moet de uitleglijn aan 
beide zijden van de baan 
doorgetrokken worden tot aan de 30 
cm lijn achter de grenslijn, op de 
rechte baan en de hoek tot op de 
hoogte van de grenslijn. Op de aanzet 
van de cirkel moeten schuine lijnen 
van de baanbegrenzing naar de 
uitleglijn worden geplaatst. Op alle 
banen met hindernis moet de uitleglijn na de hindernis evenwijdig aan de grenslijn 
geplaatst worden op een afstand van 30 cm. Heeft de hindernis uitstekende delen, dan 
moet de uitleglijn op 30 cm evenwijdig aan het uitstekende deel geplaatst worden. 
UITZONDERING : op banen waar de grenslijn gelijk loopt met het begin van de 
cirkel is deze afstand 20 cm.

1Vertaling WMF reglement
2Aanvulling FNMB
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk VII  -  Spelregels1

laatstelijk bijgewerkt op 2 Februari 2008

Algemeen
Midgetgolf wordt gespeeld met ballen en sticks op midgetgolfbanen. Doel van het spel is de bal met zo 
weinig mogelijk slagen vanaf de afslagmarkering in het doel van de desbetreffende baan te spelen.

Balkeuze/slag
Voor het bespelen van een baan is maar één bal per speler toegestaan.
Een bal die bij het bespelen van een baan zo sterk beschadigd wordt dat deze naar mening van 
een lid van de scheidsrechters-commissie niet meer verder gespeeld kan worden, of een verloren 
gegane bal (die niet binnen vijf minuten gevonden wordt), wordt onder berekening van één 
strafslag vervangen. De volgende slag wordt gedaan vanaf de plaats waar de verloren of 
beschadigde bal het laatst heeft stilgelegen.
Ter voorbereiding van een slag moet de bal met de hand of de stick op het speelveld worden 
geplaatst.
De zich in het spel bevindende bal mag alleen door een slag met de stick in beweging worden 
gezet. Hij mag alleen gespeeld worden als hij stil ligt en alleen door de stick worden geraakt op 
het moment van de slag.
Voor iedere slag moet de slaghouding worden aangenomen. De stick moet met beide handen 
worden vastgehouden (uitgezonderd spelers die dispensatie hebben).
Een slag is uitgevoerd, als de stick bij het slaan de bal raakt en deze daardoor in beweging is 
gezet.

'In beweging is gezet' betekent: de bal verlaat zijn ligplaats.
Uitzondering bij het eventueel aanwezig zijn van een 'long shot': een slag is uitgevoerd 
wanneer de bal door de inwerking van de slagbeweging, ook zonder aanraken van de bal, 
zijn ligplaats verlaat.

Slagen worden berekend als de bal in het spel is. Het niet opzettelijk aanraken van de bal, zonder 
duidelijk te willen slaan, geldt niet als slag.

Slagaanvang
Het begin van de slag is het ogenblik waarop de speler, na het richten van de stick, deze van de bal 
verwijdert om de bal te slaan. Wanneer men bij het richten, per ongeluk, met de stick de bal raakt, 
wordt dat niet als slag aangemerkt. Elke andere vorm van aanraken van de bal wordt wel als slag 
aangemerkt, ook als men de bal raakt met de stick wanneer men de zogenaamde concentratie?beweging 
boven of achter de bal uitvoert.

Bal in het spel
Een bal is in het spel:

als hij door een slag vanaf de afslagmarkering in beweging wordt gezet en op weg is naar de 
grenslijn of hindernis
als hij zich na het correct passeren van de grenslijn binnen het speelveld, maar buiten het doel 
bevindt.

Slagen
Elke slag wordt ook als slag geteld. Heeft de bal na zes slagen het doel niet bereikt, dan wordt één 
strafslag berekend. Het hoogste aantal slagen per baan is zeven, buiten eventuele strafslagen.

Speelvolgorde en het spel op een baan
De banen moeten in elke ronde worden bespeeld in de volgorde 1 t/m 18.
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Een baan mag bespeeld worden als de voorganger zijn spel heeft beëindigd en de baan heeft 
verlaten.
Binnen één ronde moet de volgorde van de spelersgroepen gelijk zijn (m.u.v. barrages). Een 
volgende baan mag pas bespeeld worden als de laatste speler van de desbetreffende spelersgroep 
zijn spel op de voorgaande baan heeft beëindigd.

Afslag en uitleggen
Bij iedere baan moet de bal bij aanvang van het spel, of als de bal de grenslijn niet of niet correct 
heeft gepasseerd, vanaf de afslagmarkering gespeeld worden. In alle andere gevallen moet de bal, 
rekening houdend met de volgende regels, verder gespeeld worden vanaf de plaats waar hij is 
blijven liggen:

Passeert de zich in het spel bevindende bal op correcte wijze de grenslijn en komt daarna 
achter de grenslijn tot stilstand, wordt hij met inachtname van de uitlegregels, vandaar 
verder gespeeld waar de bal is blijven liggen.
Verlaat de zich in het spel bevindende bal de baan nadat hij de grenslijn correct heeft 
gepasseerd, dan moet verder worden gespeeld vanaf de plaats waar hij de baan heeft 
verlaten.
Passeert de zich in het spel bevindende bal een volgende hindernis op incorrecte wijze, dan 
wordt hij, met inachtname van de uitlegregels, vanaf een punt vóór de hindernis verder 
gespeeld en wel vanaf die plaats waar hij zijn correcte loop heeft beëindigd.
Blijft de zich in het spel bevindende bal bij een hindernis of baanbegrenzing liggen, dan 
mag hij, alleen met de hand, haaks worden uitgelegd en wel zover als dit voor de 
voorbereiding van de nieuwe slag noodzakelijk is, vanaf de hindernis maximaal 30 cm in 
de speelrichting, in alle andere gevallen maximaal 20 cm vanaf de baanbegrenzing.
Is de zich in het spel bevindende bal in een hindernisopbouw blijven liggen, dan moet hij 
worden uitgelegd in de richting van waaruit hij is gekomen.
Loopt de zich in het spel bevindende bal weer terug over de grenslijn en komt daar tot rust, 
dan wordt verder gespeeld vanaf de plaats waar de bal als laatste de grenslijn gepasseerd 
heeft, dit met inachtname van de uitlegregels.

De plaats van een uitgelegde, of verplaatste bal mag voor de slag niet nogmaals veranderd 
worden.

Mag een baan enkel vanaf de afslagmarkering gespeeld worden, dan moet elke slag vanaf de 
afslagmarkering uitgevoerd worden. De bal moet met zijn raakvlak de markering nog raken.
Wordt de bal uitgelegd tot op de afslaglijn dan dient het raakpunt van de bal de afslaglijn te raken 
(Figuur 7a). Komt een bal tot rust bij een band of hindernis dan mag hij uitgelegd worden in een 
rechthoekig vlak (zie Figuur 7b). 

7.

4.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

3.

2.

2



Hindernissen
Hindernissen moeten op de voorgeschreven wijze genomen worden. Een hindernis is gepasseerd, als 
de bal met zijn raakvlak de grenslijn raakt of geraakt heeft.

Het doel
Het doel is bereikt als de bal daarin tot rust is gekomen. Verklaring: 'tot rust gekomen' betekent: de bal 
kan op eigen kracht het doel niet meer verlaten.

Einde spel
Het spel op een baan is beëindigd, als de bal het doel heeft bereikt, of als het maximaal toegestane 
aantal van zes slagen is gedaan (zie ook Art. VII.5).

De loop van de bal
Een speler mag de op de baan liggende en zich in het spel bevindende bal alleen met de hand 
aanraken onder controle van een medespeler of baanrechter (uitgezonderd het uitleggen of 
verplaatsen van de bal op de daarvoor bestemde markering). Wordt de bal weggenomen om te 
worden gereinigd dan moet de plaats van waar de bal is opgenomen, duidelijk worden 
gemarkeerd. Het opwarmen of afkoelen van een zich in het spel bevindende bal is niet 
toegestaan, nadat de bal de grenslijn correct gepasseerd heeft.
Voor het reinigen van het speelveld is iedere speler zelf verantwoordelijk. Het is toegestaan om 
plotseling op de baan gevallen bladeren of takken ook tijdens de loop van de bal van de baan te 
verwijderen.
De loop van de zich in het spel bevindende bal mag na de slag niet door de speler of door een 
andere persoon beïnvloed worden (windafscherming buiten de baan is toegestaan mits deze 
stationair opgesteld zijn tijdens de loop van de bal).
Wordt de loop van de zich in het spel bevindende bal door invloed van buitenaf (geen 
weersinvloeden) veranderd, dan moet een lid van de scheidsrechters-commissie, zonder 
benadeling of bevoordeling van de speler, een nieuwe slag vaststellen (alleen indien de speler dit 
vraagt).
Heeft de bal duidelijk stilgelegen en wordt hij door beïnvloeding van buitenaf weer in beweging 
gezet, dan moet hij teruggeplaatst worden naar het laatste rustpunt.

Betreden van het speelveld
Het speelveld mag principieel niet betreden worden als de bal nog in beweging is.Verder mag het 
speelveld alleen dan worden betreden als dit is toegestaan.

Straffen
Straffen voor overtredingen van deze spelregels zijn vastgelegd in het reglement 'Strafmaatregelen bij 
alle evenementen'.

Aanvullende spelregels per baansysteem
Afdeling 1

Bongni
Baan 1
De hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal met zijn raakvlak de grenslijn, 50 
cm na de afslag, raakt dan wel geraakt heeft.
Baan 2

De grenslijn geldt als gepasseerd, wanneer de bal met zijn raakvlak de 
grenslijn, 50 cm na de afslag, raakt dan wel geraakt heeft.
Evenwijdig aan de steen dienen op 7 cm afstand hulplijnen te worden 
aangebracht, de hoekpunten van de steen dienen met de hoekpunten van de 
zo ontstane rechthoeken te worden verbonden (diagonalen). De bal kan 
binnen het zo ontstane trapezium loodrecht op de rand van de steen uitgelegd 
worden. Raakt het raakvlak van de bal een van de diagonalen, dan kan de bal 
op het hiermee in verbinding staande hoekpunt worden gelegd. Het is 
verboden de bal over de steen heen te slaan.

Baan 3
Het einde van de hindernis is gelijk aan de hindernis-uitgang (grenslijn).
Baan 4
Het einde van de hindernis is gelijk aan de hindernis-uitgang (grenslijn).
Baan 5
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Direct achter de laatste hindernis (steen) en loodrecht op de baanbegrenzing 
dient de grenslijn te worden aangebracht. De hindernis is gepasseerd, wanneer 
de bal deze lijn met zijn raakvlak raakt, dan wel geraakt geeft.
Ligt de bal binnen 20 cm afstand van het schuine vlak, dan kan hij tot op deze 
afstand recht op het schuine vlak uitgelegd worden. Langs het schuine vlak 
dient op 20 cm afstand een lijn te worden aangebracht.

Baan 6
De hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal over de kuil heen gesprongen is. 
Op banen met matten moet de bal over de mat heen gesprongen zijn, wat betekent 
dat de bal de mat niet mag raken.
Baan 7

De palen voor de hindernisbegrenzing worden op de heuvel geplaatst, op de 
raaklijnen tussen afslag en cirkel.
De speelveldbegrenzing is:

de top van de heuvel (grenslijn)
de rechte verbindingslijn tussen de linkse paal met het meest linkse deel 
van de cirkelafscherming
de achterste baanafscherming bestaande uit net, omheining, muur, enz.
de rechte verbindingslijn tussen de rechtse paal met het meest rechtse 
deel van de cirkelafscherming

Op de afslag, evenals op elk ander punt van de baan (uitgezonderd in de 
cirkel), mag de bal op een verhoging gelegd worden.
De hindernis is gepasseerd, wanneer de bal de top van de heuvel tussen twee 
door palen gemarkeerde punten gepasseerd heeft. De palen moeten ongeveer 
10 tot 12 cm breed, en ongeveer 2 m hoog zijn. De beide punten op de top 
van de heuvel worden bepaald door de raaklijnen tussen de afslagmarkering 
(30 cm doorsnee) en de cirkel. De breedte van de doorgang in het 
afschermingsnet bij de afslag wordt ook door deze raaklijnen bepaald. Deze 
doorgang mag naar beneden en naar boven niet begrensd zijn.
De bal welke na passeren van de hindernis en binnen het speelveld tot rust is 
gekomen, moet vanaf het punt waar deze is blijven liggen verder gespeeld 
worden. Het in de cirkel leggen van de bal met berekening van een extra slag 
is niet meer toegestaan.
Verlaat de zich in het spel bevindende bal de baan (ook wanneer hij weer op 
het speelveld terug komt) nadat hij de grenslijn correct heeft gepasseerd, dan 
moet verder worden gespeeld, met inachtname van de uitlegregels, vanaf de 
plaats waar hij als laatste het speelveld verlaten heeft. Komt de bal binnen een 
afstand van 30 cm van de achterste baanafscherming te liggen dan mag hij 
met zijn raakvlak tot deze afstand haaks worden uitgelegd.
Voor baan 7 gelden ook de algemene normalisatiebepalingen.
Wanneer bij baan 7 vertragingen optreden die de normale afloop van het 
toernooi in gevaar brengen, kan de scheidsrechter de volgende uitzondering 
van toepassing verklaren: alle spelers van een groep spelen de bal eerst over 
de grenslijn. Een scheidsrechter of baanrechter markeert de ligging van de bal, 
zodra deze tot stilstand is gekomen en bewaart hem. Daarna beëindigt degene 
die het dichtst bij de hole ligt het spel als eerste. Idem de volgende. De 
scheidsrechter of baanrechter legt daartoe de bal voor de desbetreffende speler 
op de gemarkeerde plaats.

Baan 8
Komt de bal met het raakvlak binnen 20 cm van de basis van de kegel tot rust, dan 
kan hij tot op deze afstand uitgelegd worden. Rondom de kegel dient op deze 
afstand een lijn te worden aangebracht.
Baan 9
De grenslijn wordt aan en einde van de uitgang van de hindernis aangebracht. De 
hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal met zijn raakvlak de grenslijn raakt 
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dan wel geraakt heeft.
Baan 10
De bal moet de baan tussen de heuvels raken. De grenslijn bevindt zich direct achter 
de laatste heuvel. Op 30 cm afstand hier achter ligt de 30 cm lijn.
Baan 11

De hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal het begin van de muur 
voorbij is. De grenslijn dient loodrecht tussen baanbegrenzing en het begin 
van de muur te worden aangebracht.
De aan de buitenkant van de muur liggende baanhelft moet aan beide zijden te 
worden afgesloten.

Baan 12
De hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal de steen in de knik van de baan 
voorbij is. Direct achter deze steen dient de grenslijn loodrecht op de schuine muur 
te worden aangebracht.
Baan 13
Direct achter de laatste steen loodrecht op de baanbegrenzingen wordt de grenslijn 
aangebracht. De hindernis is gepasseerd, wanneer de bal met zijn raakvlak deze 
grenslijn raakt dan wel geraakt heeft. Ligt de bal binnen een afstand van 20 cm van 
het schuine vlak, dan mag de bal tot deze afstand loodrecht op het schuine vlak 
uitgelegd worden. Langs het schuine vlak dient op een afstand van 20 cm een lijn te 
worden aangebracht.
Baan 14
De hindernis geldt als gepasseerd, wanneer de bal de laatste steen voorbij is. 
Loodrecht op de baanbegrenzing dient hier de grenslijn te worden aangebracht.
Baan 15

De hindernis is gepasseerd, wanneer de bal de opbouw bereikt heeft. Blijft de 
bal in de doorgang van de hindernis liggen, dan dient opnieuw vanaf de afslag 
te worden gespeeld. Aan het einde van de doorgang dient de grenslijn te 
worden aangebracht. Blijft de bal op de opbouw liggen, dan kan hij verder 
gespeeld worden vanaf de plaats waar hij is blijven liggen, dan wel vanaf een 
hulpafslag. Het midden van de hulpafslag ligt in het midden van de opbouw 
op 30 cm afstand van de doorloop. Heeft de opbouw uitspringende delen, dan 
dient de 30 cm vanaf het uitspringende deel berekend te worden. De 
hulpafslag heeft een doorsnede van 8 cm.
De bal moet de opbouw in het midden, op de hiervoor voorziene plaats, 
verlaten. Wordt de opbouw op een andere manier verlaten, dan dient de bal 
vanaf de hulpafslag verder te worden gespeeld.

Baan 16
Het einde van de hindernis valt samen met de uitgang van de pijp (grenslijn).
Baan 17
Het einde van de hindernis valt samen met de achterkant van de opbouw.
Baan 18

Aan de voorwaarde van deze baan is voldaan, indien de bal in de opvangkast 
tot rust komt.
Baan 18 wordt alleen vanaf de afslag gespeeld.

Banen 5, 12, 13 en 14
Bestaan de hindernissen uit losse stenen, dan moet de plaats van deze stenen met 
verf aangegeven worden.

Hindernisbanen2

De banen 1 en 2 zijn banen zonder hindernisopbouw, de banen 3 t/m 18 zijn banen 
met hindernisopbouw.

Nederlands systeem
De volgende banen hebben géén hindernisopbouw: rechte baan, spar, zigzag èn 
versmalling.
De correcte loop van de bal
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Dubbele heuvel: de bal heeft de correcte weg afgelegd, wanneer hij beide 
heuvels heeft gepasseerd en het middendeel tussen beide heuvels geraakt 
heeft. Blijft de bal tussen de twee heuvels liggen zonder de hindernis 
gepasseerd te hebben, dan moet opnieuw vanaf de afslag gespeeld worden.
Vulkaan: blijft de bal bij de hindernis liggen, dan mag hij tot op 20 cm afstand 
uitgelegd worden.
Konijnehol: door de pijp. Het einde van de hindernis is gelijk aan de 
hindernisuitgang (grenslijn).
Drie poortjes: de bal moet in één keer de weg tussen de drie muren afleggen. 
Wanneer de bal tussen de muren blijft liggen en de grenslijn niet bereikt heeft, 
dan dient vanaf de afslag verder gespeeld te worden.
Schans: de hindernis geldt als correct gepasseerd, wanneer de bal over de bak 
heen gesprongen is (het raken van de bakrand is toegestaan). De grenslijn ligt 
direct achter de bak. Wanneer geen bak aanwezig is, dient de grenslijn op 50 
cm afstand vanaf de schans getrokken te worden. In dit geval mag de bal de 
baan tussen schans en grenslijn niet raken.
Steile schans: de hindernis geldt als correct gepasseerd, wanneer de bal over 
de bak heen gesprongen is (het raken van de bakrand is toegestaan). De bal 
mag de binnenkant van de bak niet raken. De grenslijn ligt direct achter de 
bak. Wanneer geen bak aanwezig is, dient de grenslijn op 50 cm afstand 
vanaf de schans getrokken te worden. In dit geval mag de bal de baan tussen 
schans en grenslijn niet raken.
Brug: de hindernis is correct gepasseerd, wanneer de bal door de ingang èn 
door de uitgang is heengegaan en binnen de baanbegrenzing is gebleven.
Kasteel: door de pijp of via de zijpoorten en opbouw. De grenslijn loopt direct 
achter de muur met zijpoorten van de opbouw. De hindernis is correct 
gepasseerd indien de bal de grenslijn gepasseerd of geraakt heeft. Indien de 
bal in de hindernis blijft liggen, wordt deze 30 cm na de uitgang van de 
hindernis uitgelegd en verder gespeeld.
WC: blijft de bal bij de hindernis liggen, dan mag hij tot 20 cm afstand 
loodrecht op de hindernis uitgelegd worden. De buisomranding maakt deel uit 
van de hindernis.
Salto: de hindernis is correct gepasseerd, wanneer de bal door de ingang èn 
door de uitgang is heengegaan. Ook een van de ingang in de uitgang 
gesprongen bal, die niet de eigenlijke salto doorlopen heeft, is correct 
gespeeld wanneer de bal door de uitgang gaat. Is echter de bal over de 
buitenwand van de hindernis gesprongen, dan is de juiste gang verlaten.
Steile wand: baan zonder grenslijn.
Voor de overige banen is de correcte loop van de bal niet vastgelegd.

De banen mogen door de speler betreden worden. Vervuiling van de baan dient men 
te vermijden.

Stergolf
VERVALLEN
Zweeds vilt

Algemene bepalingen
Verlaten van de baan
Zie hoofdstuk VII.5, VII.7.1.1 en VII.7.1.2 en VII.14d.2.4.
Bal bij hindernis of tegen de band, reglement hoofdstuk Vil.7.1.3:

Blijft een bal die zich in het spel bevindt bij een hindernis liggen, dan 
mag hij parallel aan de band (in lengte richting) 50 cm uitgelegd 
worden, wat betekent:

In richting van de kopplaat (hole), als de tot stilstand gekomen 
bal de hindernis volledig gepasseerd heeft.
In richting van de afslagplaat, als de tot stilstand gekomen bal de 
hindernis niet of niet volledig gepasseerd heeft.
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Blijft een bal die zich in het spel bevindt tussen de band en de uitleglijn 
liggen dan moet hij rechthoekig t.o.v. de band op de uitleglijn uitgelegd 
worden.

Speciale baan of hindernistvpen
Hindernis type 8 en 14:
Blijft een bal die zich in het spel bevindt op de punt van een speciale hindernis 
liggen,
(bijvoorbeeld hindernis type 8 en 14) moet hij opnieuw vanaf de afslagplaat 
gespeeld worden.
Hindernis type 4 (Duitse oploop), Hindernis type 24 (Zweedse oploop)

Blijft een bal die zich in het spel bevindt dichter als 20 cm van het begin 
van de oploop liggen dan kan hij tot 20 cm parallel t.o.v. de band (in 
lengterichting) afgelegd worden.
Blijft een bal die zich in het spel bevindt dichter als 20 cm langs de 
Zweedse oploop liggen, kan de bal rechthoekig t.o.v. de oploop tot 
maximaal 20 cm uitgelegd worden.
Blijft een bal op het hoogste punt van de oploop liggen, moet hij in de 
lengte richting
20 cm voor de oploop uitgelegd worden en van daaruit worden verder 
gespeeld.
Verlaat een bal, gespeeld vanaf de afslag, de baan (bijvoorbeeld 
hindernis type 4:
Duitse oploop), moet deze opnieuw vanaf de afslag gespeeld worden.

Hindernis type 12 (Heuvel)
De bal moet altijd verder gespeeld worden van daar, waar hij tot stilstand 
gekomen is.
Indien de bal tot achter de afslag markering terugloopt, moet de bal vanaf de 
afslagplaat verder gespeeld worden. Blijft hij op de heuvel liggen, mag hij 
parallel t.o.v. de band tot de uitleglijn in die richting uitgelegd worden 
vanwaar hij vandaan komt. De bal mag ook verder gespeeld worden van waar 
hij is blijven liggen. De bal bevindt zich na een slag vanaf de afslagplaat altijd 
in het spel, behalve als hij tot achter de afslagplaat terug loopt.
De bal moet volgens de uitlegregels van die kant van de heuvel verder 
gespeeld worden van waar hij de baan verlaten heeft. Als een bal de baan op 
het hoogste punt heeft verlaten moet hij aan die kant vanwaar hij vandaan is 
gekomen uitgelegd worden. De hulplijnen voor het afslagveld heeft zijn 
geldigheid als een bal over de lijn terugloopt en tussen afslaglijn en hulplijn 
blijft liggen. In dit geval moet de bal vanaf de afslagplaat verder gespeeld 
worden.
Het over de banden springen van de bal binnen de baan:  als een bal die zich 
in het spel bevindt over de hindernis springt, (bijvoorbeeld hindernis type 8: 
de terugwerper) moet hij vanaf de afslagplaat verder gespeeld worden.
Hindernistype 16 (Versmalling)
Blijft de bal in de hindernis liggen, dan moet hij verplicht in de richting van de 
afslagplaat uitgelegd worden.

Grens- en uitleglijnen:
Grenslijn
Terugloop van de bal achter de grenslijn op banen met een oploop
Als een bal die de grenslijn correct gepasseerd heeft en in het verdere 
speelverloop terua over de grenslijn loopt, of de grenslijn raakt en blijft liggen, 
of de baan verlaat moet hij vanaf de grenslijn verder gespeeld worden
Uitleglijnen
Uitleglijnen moeten 50 cm voor en achter de desbetreffende hindernis en 20 
cm vanuit de band, zoals de tekeningen aangeven, worden aangebracht. De 
uitleqreqels zijn in hoofdstuk VII.7 en onder VII.14.1d.1.2 vastgelegd.

3.

2.

2.

1.

5.

4.

3.

2.

1.

4.

3.

2.

1.

2.

7



Het aanbrengen van grenslijnen vanaf de afslagplaat op vlakke banen met hindernis
Als de hindernis 5 meter of verder vanaf de afslagplaat ligt, bevindt zich de 
grenslijn 50 cm vanaf de afslagplaat.
Als de hindernis minder dan 5 meter vanaf de afslagplaat ligt, bevindt zich de 
grenslijn bij de 1 e hindernis (geld alleen voor banen met een hindernis). In dit 
geval hoort de grenslijn achter de hindernis, richting kopplaat, geplaatst te 
worden.

Afdeling 2
Banen zonder grenslijn, alleen vanaf de afslag te spelen zijn: net, schelp, labyrint, vulkaan, 
cirkelplateau, oploop met V, oploop zonder V, oplopende cirkel zonder tunnel en 
oplopende cirkel met V.
De volgende banen hebben geen hindernisopbouw: rechte baan, hoek en zigzag.
De baanranden mogen bij elke slag alleen met de toppen van de voet betreden worden, de 
hakken moeten buiten de baan op de grond staan.

Toegestaan is:     het op de baan gaan staan om de bal uit de hole te halen bij 'net', 
'vulkaan' en 'schelp'. Het los maken van het grind (zacht) in de 'schelp'.
Niet toegestaan is:    het betreden van de baan en het over de baan heen springen.

Bij de piramiden, heuvel, tunnel, rechte baan, rechte baan met hindernissen, hoek, stompe 
kegels en zigzag mag een bal die de grenslijn niet gepasseerd heeft, pas dan opgepakt 
worden, wanneer vaststaat dat de bal deze lijn uit eigen beweging in geen geval meer kan 
overschrijden. Hetzelfde geldt voor de zich in het spel bevindende bal, die bij de 
piramiden, rechte baan met hindernissen en stompe kegels achter de grenslijn terugloopt.
Verder gelden de volgende uitzonderingsbepalingen

Tunnel: wanneer de bal vanuit de cirkel komend de grenslijn passeert, dan mag deze 
opgepakt worden.
Heuvel: blijft de bal op de heuvel liggen, dan kan hij evenwijdig aan de band tot op 
de uitleglijn in die richting verplaatst worden, van waaruit hij gekomen is. Hij mag 
ook vanaf het punt op de heuvel gespeeld worden waar hij is blijven liggen. Verlaat 
de bal de baan precies op de top, dan dient hij in die richting uitgelegd te worden, 
waaruit hij gekomen is.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het doel
Het doel bij de vulkaan:het cirkelplateau (zie tekening Appendix A.3).
Het doel bij het labyrint:de hele punt waar het doel zich bevindt (zie Appendix A.3).
Het doel bij het net:de binnenkant van het net.

De correcte loop van de bal
Salto: door de salto. Verklaring: daar de loop van de bal in de salto niet altijd te 
controleren is, geldt de hindernis als gepasseerd, wanneer de bal de ingang èn de 
uitgang correct gepasseerd heeft. Ook een van de ingang naar de uitgang 
gesprongen bal, die de eigenlijke salto niet doorlopen heeft, geldt als correct, 
wanneer deze de uitgang correct verlaten heeft. Is de bal echter over de buitenwand 
van de hindernis gesprongen, dan is de correcte weg verlaten.
Tunnel: door de tunnel, dan wel rechts langs de tunnel.
Slak: door de slak. Verklaring: de bal moet de ingang en de hele slak doorlopen tot 
aan de grenslijn. De bal heeft de correcte weg verlaten, wanneer hij voor de 
grenslijn aan de zijkant de slak verlaat, of de weg in de slak niet in zijn geheel 
doorloopt.
Net: de directe weg vanaf de afslag over de schans in het net.
Rechte baan met venster: door de poort.
Rechte baan met hindernissen: Tussen de hindernissen door. De bal mag niet over 
dehindernissen heenspringen.
Koker: alleen door de koker.
Labyrint: door de tweede ingang van rechts. Verklaring: de overige ingangen 
moeten zodanig afgesloten worden, dat geen bal via deze ingangen in de hole kan 
komen.
Oploop met V: de bal mag niet over de benen van de V heenspringen; verder naar 
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believen.
Voor de overige banen is de correcte loop van de bal niet vastgelegd.

Uitleggen
Piramiden: verklaring: is de bal in sector B (zie tekening Appendix A.3) blijven 
liggen, dan kan hij tot op 20 cm afstand van de punt van de piramide worden 
uitgelegd. Is de ruimte tussen hindernis en band te klein om uit te leggen, dan geldt 
de volgende regeling: is de bal voor de smalste plaats tussen piramide en band 
blijven liggen, dan kan hij voor de vernauwing (in richting afslag) tot op 20 cm 
afstand van de band uitgelegd worden. Is de bal achter de smalste plaats of op de 
markering A (zie tekening Appendix A.3) blijven liggen, dan kan hij achter de 
vernauwing (in de richting van de cirkel tot op 20 cm afstand van de band uitgelegd 
worden.
Salto: (uitleggen van een bal die bij de hindernis is blijven liggen) achter de 
hindernis: tot op 30 cm afstand van het einde van de uitgang evenwijdig aan de 
band.
Tunnel: (uitleggen van een bal die bij de hindernis is blijven liggen) achter de 
hindernis: tot op 30 cm afstand van het verste uitsteeksel aan de hindernis in de 
richting van de hole.
Slak: (uitleggen van de bal die bij de hindernis is blijven liggen) achter de hindernis: 
tot op 30 cm afstand van het einde van de uitgang evenwijdig aan de band.
Rechte baan met venster: (uitleggen van de bal die bij de hindernis is blijven liggen) 
achter de hindernis tot op 20 cm afstand loodrecht op de band.
Rechte baan met hindernissen: na het correct passeren van de grenslijn mag een bal 
welke buiten de cirkel of de twee vakken ligt worden uitgelegd. Bij dit uitleggen 
mag geen der stippellijnen worden overschreden. Een bal welke na het correct 
passeren van de grenslijn over de grenslijn terugloopt wordt uitgelegd volgens de 
uitlegregels.

1Vertaling WMF reglement
2Aanvulling FNMB
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk VIII  -  Gebods- en verbodsbepalingen1

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Een deelnemer moet de spelregels, algemene gedragsregels en onderstaande regels volgen.

Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en van de leden van de scheidsrechters-commissie moeten 
worden opgevolgd.
Iedere deelnemer moet watervast schrijfmateriaal bij zich hebben (balpen, watervaste viltstift). Het 
gebruik van een potlood is niet toegestaan.
Geen enkele deelnemer mag zelf veranderingen aan de baan aanbrengen. (uitzondering: het losmaken 
van het grind/zand in de schelp bij afd. 2).
Vastgestelde fouten (op of aan de baan) moeten aan de wedstrijdleiding of aan de hoofdscheidsrechter 
worden gemeld. Worden zij niet hersteld, dan kan, vóór aanvang van de wedstrijd, schriftelijk protest 
bij de hoofdscheidsrechter worden ingediend. Gebeurt dit niet, dan wordt de baan als goedgekeurd 
beschouwd.
Tijdens een officiële opening of prijsuitreiking moet een groep of team herkenbaar zijn door gelijkheid 
van (club)kleding (uitgezonderd regenkleding als deze is toegestaan).
Voor de notering van het scoreverloop dient men te handelen volgens het gestelde in het reglement 
'Notering scoreverloop'.
De schrijver is verplicht goed te letten op het spel van zijn medespeler.
Indien een deelnemer een overtreding tegen de geldende voorschriften begaat, dient dit aan een lid van 
de scheidsrechters-commissie te worden gemeld.
De speler moet gewaarschuwd worden, indien hij niet volgens de regels wil gaan spelen (bijv. het 
verkeerd uitleggen van een bal). Nadat er geslagen is, kan de schrijver of een andere speler uit die 
spelersgroep niet meer reclameren.
De volgorde binnen een spelersgroep en de volgorde van de spelersgroepen op zich moeten volgens de 
indeling (startlijst) of door oproep van de wedstrijdleiding worden aangehouden, tenzij een lid van de 
scheidsrechters-commissie anders beslist. Na iedere ronde wordt de volgorde in de spelersgroep 
gewijzigd en wel als volgt: de eerste speler speelt laatst, de tweede speelt eerst enz., tenzij anders is 
vastgelegd.

Hierbij gelden de volgende beperkingen2:
de verplaatsing van een speler of spelersgroep dient binnen dezelfde ronde plaats te vinden en het 
vooruit of achteraf laten spelen bij een evenement van één of meerdere spelers is niet toegestaan.
Bij overtreding van het hierboven gestelde:

diskwalificatie van de desbetreffende speler(s)
eventuele bestraffing van de organiserende vereniging en/of toernooileiding door de 
straf-commissie.

Is de volgende te bespelen baan nog bezet, dan moet de gehele spelersgroep bij de laatst gespeelde baan 
wachten tot de volgende baan vrij is.
Bij iedere baan mag maar één spelersgroep aanwezig zijn.
Bij verschil van mening over het uitleggen van de voorschriften moet direct een lid van de 
scheidsrechters-commissie worden geraadpleegd (niet erbij roepen). Verdere discussie tussen de spelers 
onderling is niet toegestaan.
Onnodig ophouden van het spel is niet toegestaan.
Een speler moet zich bij een baan startklaar maken op het moment dat de bal van de voorgaande speler 15.
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de grenslijn correct gepasseerd heeft.
Bij elke baan heeft de eerste speler van elke groep 90 seconden voor het spelen van de eerste slag. Elke 
volgende slag van de eerste speler en alle slagen van de andere spelers in de groep moet binnen 70 
seconden gespeeld zijn (geldt ook voor de barrage).
Bij spelersgroepen van twee personen begint de voorbereidingstijd na het invullen van de scorekaart.
Een spelersgroep is verplicht zo snel mogelijk het spel op de volgende baan voort te zetten. De 
voorbereidingstijd gaat in wanneer de spelersgroep bij de baan aankomt.
Na iedere ronde moeten de scorekaarten zo snel mogelijk bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. De 
baan dient men zo snel mogelijk te verlaten, tenzij anders is bepaald.
Tijdens het spel op een baan mag deze alleen worden aangeraakt of betreden (afd.1) door de op dat 
moment spelende deelnemer.
Tijdens toernooien is een proefminuut met, of het proefrollen van, een bal niet toegestaan. Wanneer die 
proefminuut wel is toegestaan mag dit alleen worden uitgevoerd op baan 1 (ongeacht welke hindernis). 
Een proefminuut is dan elke ronde toegestaan.
Met uitzondering van de speler moeten alle personen t.o.v. de zich in het spel bevindende bal minstens 
één meter afstand houden. Met uitzondering van de speler moeten alle personen t.o.v. de baan een 
afstand van minstens één meter houden, zodra de speler de slaghouding inneemt (uitzondering: wind- 
en/of zonafscherming).
Tijdens wedstrijden mogen geen voorwerpen op de baan of op de hindernissen gelegd worden.
Iedere verandering aan de banen (bijv. het boren van gaten) evenals het aanbrengen van markeringen 
op en/of direct naast de banen door de speler met schrijfmateriaal, sticks of andere voorwerpen vóór of 
tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. Koffers of andere voorwerpen moeten op minimaal 30 cm van de 
baanrand neergezet worden. Overtredingen worden bestraft volgens Art.XI.5.1 en XI.9.1.
Het benutten en/of meevoeren van hulpmiddelen (bijv. waterpas, zendapparatuur) is voor alle op de 
baan aanwezige personen niet toegestaan. Overtredingen worden bestraft volgens Art.XI.9.2. Het 
gebruik van baantekeningen en/of beschrijvingen is toegestaan. Thermokoffers, koeltassen en 
waterbakken zijn, indien stationair geplaatst, toegestaan.
De bal mag met een zuignap uit het doel verwijderd worden. Dit geldt voor alle categorieën.
Ballen uitlenen is toegestaan, indien daardoor de wedstrijd niet wordt gestoord. Het elkander toewerpen 
van ballen is verboden.
Spelers mogen tijdens de wedstrijd niet gehinderd worden. Onder hinderen wordt onder andere 
verstaan; unfair en bewust storen, aanmoedigingskreten die tot kettingreacties voeren, etc. 
Overtredingen worden bestraft volgens Art.XI.9.6.
Een speler mag alleen met toestemming van een lid van de scheidsrechters-commissie zijn ronde kort 
onderbreken en zijn spelersgroep verlaten. Overtredingen worden bestraft volgens Art.XI.9.3.
Een speler moet zich bij de wedstrijdleiding afmelden als hij voor de start van de volgende ronde 
dringend het terrein moet verlaten.
Een algemene onderbreking van een wedstrijd (bijv. bij regen) wordt bepaald door de 
hoofdscheidsrechter. Hij bepaalt tevens wanneer de wedstrijd wordt vervolgd.
Bij een wedstrijdonderbreking moeten de zich op de baan bevindende spelers zich afmelden bij de 
wedstrijdleiding, wanneer zij het terrein verlaten.
Roken - alcohol - doping

Tijdens een officiële training en tijdens een evenement als bedoeld in Art.V.1 is het verboden op 
het speelterrein te roken.
Voor en tijdens evenementen georganiseerd door de WMF, een Nederlands kampioenschap, een 
districts-teamwedstrijd en het individuele districts-afdelingskampioenschap (ook tussen de 
ronden) is het meevoeren en/of gebruik van alcohol houdende dranken of doping verboden.
Het is verboden om tijdens toernooien dronken of onder invloed van doping op een speelterrein 
te verblijven.
De artikelen VIII.33.1, VIII.33.2 en VIII.33.3 gelden eveneens voor leden van de 
scheids-rechterscommissie, baanrechter(s), coach(es) en andere functionarissen. Overtredingen 
worden bestraft volgens Art.XI.5.3.

Een beslissing van een lid van de scheidsrechters-commissie dient zonder discussie te worden 
geaccepteerd. Protest kan tot 10 minuten na het beëindigen van de ronde door de spelersgroep, door de 
vereniging of door het land waarvoor de speler uitkomt, schriftelijk worden ingediend bij de 
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wedstrijdleiding.
Persoonlijke wedstrijd-afbreking van een speler is alleen met een gegronde reden en met toestemming 
van de hoofdscheidsrechter toegestaan (uitzondering: het vervangen worden). Overtredingen worden 
bestraft volgens Art.XI.9.4.
Onsportief gedrag is verboden, bijv. het wegwerpen van de stick (het laten vallen van een stick uit 
ergernis in het bijzonder na het beëindigen van een ronde valt niet onder deze overtreding), opzettelijk 
missen van hindernis en/of doel, het negeren van beslissingen van de scheidsrechters-commissie en/of 
wedstrijdleiding, enz. Overtredingen worden bestraft volgens Art.XI.6.1.
Ter voorkoming van lichamelijk letsel dient elke deelnemer, tijdens trainingen en wedstrijden, een 
veilige afstand in acht te nemen t.o.v. spelende deelnemers.
Voor alle op het speelterrein aanwezige personen is het tijdens de wedstrijd niet toegestaan om 
ingeschakelde mobiele telefoons of andere electronische zend- en ontvangsttoestellen bij zich te dragen. 
Bij overtreding moet dit als onsportief gedrag worden bestraft.

1Vertaling WMF reglement
2Aanvulling FNMB
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk IX  -  Notering scoreverloop1

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Niemand mag zijn eigen scorekaart bijhouden.
Veranderingen op de scorekaart mogen alleen in het kader van de toegelaten mogelijkheden 
plaatsvinden.
Schrijver is de hiervoor aangewezen medespeler, dan wel de baanrechter, of een door de 
wedstrijdleiding of de hoofdscheidsrechter bepaalde schrijver. Bij groepen bestaande uit meer dan twee 
spelers schrijft de laatste voor de eerste, de eerste voor de tweede, enz.
Voordat de baanscore op de scorekaart ingevuld wordt, moet zij gemeld worden.
Het invullen van de baanscore op de scorekaart dient zorgvuldig te geschieden en direct na de melding 
uitgevoerd te worden. Hierbij moet er goed op gelet worden, dat de juiste score op de juiste plaats wordt 
ingevuld.
Wanneer niet anders bepaald is, mag een spelersgroep de scorekaarten niet door een aparte schrijver 
laten bijhouden.
Elke speler moet zich bij het doorgeven van de scorekaarten ervan verzekeren dat zijn scorekaart juist is 
ingevuld. Dit geldt ook wanneer de scorekaarten door een aparte schrijver ingevuld worden (zie 
Art.IX.11).
Wanneer de scorekaart verkeerd is ingevuld, dient deze fout direct gecorrigeerd te worden. Art.IX.9 en 
IX.10 dienen hierbij als leidraad.
Wanneer wijzigingen op de scorekaarten plaatsvinden, dient de foutieve baanscore leesbaar 
doorgestreept, en de juiste score ingevuld en afgetekend te worden.
Bij spelersgroepen van 2 personen dient het wijzigingen en aftekenen van de scorekaart te geschieden 
door een lid van de scheidsrechters-commissie; bij grotere spelersgroepen slechts dan wanneer er geen 
overeenstemming binnen de groep is. Wanneer er wel eenstemmigheid is, geschiedt de wijziging door de 
schrijver; alle leden van de spelersgroep moeten de correctie aftekenen. Wanneer een lid van de 
scheidsrechters-commissie de verandering aanbrengt, dient deze de hele groep respectievelijk de 
schrijver te vragen of de gevraagde wijziging correct is.
Elke speler is in principe zelf verantwoordelijk voor de juiste invulling van zijn scorekaart.
Wijzigingen kunnen buiten de in Art.XI.6.2.1 aangegeven uitzondering niet meer geschieden wanneer er 
al een volgende baan gespeeld is.
Overtredingen tegen het in de art. 1 tot 12 gestelde worden bestraft volgens Art.XI.6.
Na het beëindigen van een ronde is elke speler verplicht de score van zijn ronde en die van zijn 
medespelers te controleren en zijn eigen scorekaart af te tekenen. Indien nodig zijn de scorekaarten te 
ondertekenen (speler èn schrijver). Hiervoor dient men de laatste baan te verlaten en voor de volgende 
spelersgroep vrij te maken.

Verduidelijkingen voor het bijhouden van de scorekaarten
De scorekaarten worden voor de gehele spelersgroep te zamen afgegeven. In een spelersgroep van drie 
personen krijgt de derde speler bij de start alle scorekaarten. Deze zijn in de volgorde 1-2-3 geordend. 
Speler 1 speelt de baan en speler 3 noteert de score. Na het invullen van de score geeft speler 3 de 
scorekaarten aan speler 1. Speler 1 controleert de ingevulde score. Speler 1 noteert de score van speler 2 
en geeft de kaarten aan speler 2. Speler 2 controleert de ingevulde score en noteert de score van speler 3. 
Speler 3 krijgt dan de scorekaarten en controleert de ingevulde score. De spelersgroep kan dan verder 
gaan op de volgende baan. Scorekaarten zijn altijd te zamen van de ene naar de ander speler door te 
geven en wel zo, dat voor degene die de kaarten krijgt, de zojuist voor hem ingevulde score zichtbaar is.

1Vertaling WMF reglement
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk X  -  Reglement reservespeler1

laatstelijk bijgewerkt op 2 Februari 2008

Voor internationale evenementen heeft de WMF dit reglement aangepast indien met een wisselspeler wordt 
gespeeld. De wedstrijdcommissie heeft vooralsnog besloten om dit reglement niet op te nemen voor nationale 
evenementen. Daar er in Nederland bij internationale toernooien tot dusver niet met een wisselspeler wordt 
gespeeld zal dit geen problemen geven. Verenigingen welke met een team deelnemen aan een toernooi waar 
wel met een wisselspeler wordt gespeeld zullen moeten voldoen aan het WMF reglement.

Per team is per wedstrijd één reservespeler toegestaan, die vóór aanvang van de wedstrijd bekend 
gemaakt moet worden. De reservespeler mag te allen tijde voor een vaste teamspeler invallen. Een 
vervanging is maar één keer mogelijk. Vóór aanvang van de wedstrijd moet de reservespeler vermeld 

worden op het wedstrijd-formulier2.
Een speler kan per wedstrijd slechts voor één team reservespeler zijn.
Reservespelers mogen niet tegelijkertijd lid zijn van en/of spelen voor een ander team.
De meespelende reservespeler(s) start(en) in een aparte spelersgroep na de teamspelers, anders is 
invallen uitgesloten. Eventueel wordt een reservespeler aan de laatste spelersgroep toegevoegd.
Een vervanging moet vooraf aan een lid van de scheidsrechters-commissie, en door deze aan de 
wedstrijdleiding worden gemeld. De vervanging dient op de scorekaarten aangegeven te worden.
De vervanging wordt door de wedstrijdleiding bekend gemaakt.
Een vervangen teamspeler mag voor de persoonlijke score verder spelen.
Voor het team geldt de behaalde score van de vervangen teamspeler tot aan de vervanging. Daarbij 
komt de score van de reservespeler vanaf de inwisseling. Neemt de reservespeler niet aan de wedstrijd 
deel, dan neemt hij de plaats van de vervangen speler in. Bij kompetitie-wedstrijden dient de 
reservespeler zo snel mogelijk, in ieder geval na afloop van de ronde, de plaats in te nemen van de 
vervangen teamspeler; de vervangen teamspeler kan verder spelen op de plaats van de reservespeler².
Wordt een teamspeler vervangen op het moment dat de bal niet meer vanaf de afslag gespeeld kan 
worden (grenslijn is reeds gepasseerd), dan moet de reservespeler toch vanaf de afslag (Cobigolf: vanaf 
de eerste afslag) verder spelen met doorberekening van het aantal slagen dat de teamspeler op de 
desbetreffende baan tot aan het moment van zijn vervanging behaald heeft.
Verklaringen en uitvoeringsbepalingen

Vervangen is maar éénmaal mogelijk! Als na de vervanging een teamspeler zich blesseert of om 
andere redenen moet uitvallen, dan mag niet nogmaals vervangen worden.

Bij diskwalificatie van een teamspeler mag de reservespeler niet voor de 
gediskwalificeerde invallen.

Een vervanging dient te worden aangetekend:
op het wedstrijd-formulier (zie Art.X.10.12),
op de scorekaart van de vervangen speler volgens voorbeeld (zie Art.X.10.13),
op de scorekaart van de ingevallen speler volgens voorbeeld (zie Art.X.10.14).

Een vervangen teamspeler mag stoppen en de wedstrijd met de vervanging beëindigen.
Organisaties (verenigingen of bonden) die reservespelers aanwijzen, moeten tegelijkertijd een 
persoon benoemen die de vervanging mag uitvoeren.
Het gestelde in Art.X.10.3 geldt alleen wanneer de reservespeler voor de wedstrijd is aangemeld.
Wanneer de vervanging niet door de teamleider, maar door een teamspeler zelf gewenst wordt, 
dan kan deze speler dat melden aan een lid van de scheidsrechters-commissie. Deze bepaalt dan 
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met de door de vereniging dan wel bond benoemde persoon (zie Art.X.10.4) de vervanging. In 
alle andere gevallen kan een vervanging alleen door de door de organisatie benoemde persoon en 
alleen in overleg met deze uitgevoerd worden.
Een reservespeler moet ervan op de hoogte gesteld worden, wanneer hij invalt.
Verklaring m.b.t. Art.X.1: het begrip 'te allen tijde' betekent, dat een vervanging tot aan het einde 
van de wedstrijd kan plaatsvinden, dus ook tijdens een barrage tussen teams.
De leden van de scheidsrechters-commissie dienen de wedstrijdleiding direct te melden, wanneer 
een speler vervangen wordt, en op welke baan dit plaatsvindt.
De reservespeler is vrij in de balkeuze, ook op de baan die de vervangen teamspeler niet heeft 
beëindigd.
Bij vervanging zijn de volgende mogelijkheden denkbaar, die als volgt worden uitgevoerd:

de vervangen teamspeler speelt verder, de ingevallen reservespeler nam tot aan de 
vervanging niet aan de wedstrijd deel: de reservespeler wordt aan de spelersgroep 
toegevoegd, die zo nodig tegelijkertijd in twee spelersgroepen van twee personen wordt 
gesplitst.
de vervangen teamspeler speelt verder, de ingevallen reservespeler nam reeds deel aan de 
wedstrijd: 'de spelersgroep van de vervangen teamspeler en die van de ingevallen 
reserve-speler spelen verder in de huidige samenstelling tot de afsluiting van een 
wedstrijddeel (bijv. algemene (middag)pauze, verandering van wedstrijdterrein, nieuwe 
wedstrijddag), daarna neemt de reservespeler in de spelersgroep van de vervangen 
teamspeler, en de vervangen teamspeler in de spelersgroep van de reservespeler plaats; 
deze omzetting dient zo snel mogelijk plaats te vinden'. Deze omzetting vindt direct plaats, 
wanneer de verandering tijdens een algemene pauze voor alle deelnemers van een 
toernooigroep (zoals boven omschreven) plaats kan vinden.
de vervangen teamspeler beëindigt de wedstrijd met zijn vervanging, de reservespeler nam 
niet deel aan de wedstrijd: 'de reservespeler speelt in de plaats van de vervangen 
teamspeler verder'.
de vervangen teamspeler beëindigt de wedstrijd met zijn vervanging, de reservespeler nam 
reeds deel aan de wedstrijd: 'de spelersgroep van de vervangen teamspeler speelt met zijn 
tweeën verder, of wordt toegevoegd aan de achterop komende spelersgroep, die dan zo 
nodig in twee groepen van twee spelers gesplitst wordt; de ingevallen reservespeler speelt 
verder in de spelersgroep waarin hij al voor zijn vervanging speelde'.

Voorbeeld bij Art.X.10.2.1 van een deel van een wedstrijd-formulier waar een reservespeler is 
ingevallen.

De score van de reservespeler wordt in dezelfde regel genoteerd (als teamspeler) waar ook 
de score van de vervangen teamspeler werd genoteerd.
Voor de ronde waarin de vervanging plaatsvond, wordt de score van de teamspeler (tot 
aan de vervanging) en van de ingevallen reservespeler (vanaf de vervanging) genoteerd.
De persoonlijke score van de reservespeler blijft in die regel genoteerd, waar hij 
oorspronkelijk geplaatst is. Eventueel is de persoonlijke score van de vervangen teamspeler 
in een nieuwe regel bij te houden (dit geldt alleen als de persoonlijke score van de speler(s) 
in de uitslagenlijst voorkomen).
Verklaring bij het voorbeeld (Fig.10.1): teamspeler Visser werd in de derde ronde door de 
reservespeler Put vervangen. Tot zijn vervanging op baan zeven haalde Visser in de derde 
ronde 19 slagen. De reservespeler Put behaalde vanaf zijn invallen op baan zeven 17 
slagen.
Voor de persoonlijke scores: Visser beëindigde de derde ronde met een score van 39. Put 
behaalde in de derde ronde een score van 26.

Voorbeeld bij Art.X.10.2.2: scorekaart van de vervangen teamspeler.
Verklaring bij het voorbeeld (Fig.10.2): teamspeler Visser is op baan zeven in de derde ronde 
vervangen, nadat hij 3 slagen voor het team behaalde. Er dient op de scorekaart het volgende 
aangetekend te worden:

een grote V voor vervangen
op welke baan en in welke ronde de vervanging plaatsvond
hoeveel slagen de speler op het moment van zijn vervanging eventueel reeds op de 
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desbetreffende baan behaald had
de scorekaart moet door een lid van de scheidsrechters-commissie (scheidsrechter of 
hoofdscheidsrechter) afgetekend worden.
Visser speelde verder. Op baan zeven in de derde ronde scoorde hij een vijf. Zijn score in 
de derde ronde was 39.

Voorbeeld bij Art.X.10.2.3: scorekaart van de ingevallen reservespeler.
Verklaring bij het voorbeeld (Fig.10.3): reservespeler Put is op baan zeven in de derde ronde 
voor de teamspeler Visser ingevallen. Put scoorde op baan zeven een één. Hiermee is de 
teamscore op baan 7: 3 slagen van Visser + 1 slag van Put = 4 slagen.
In de telling totaal behaald:
3e ronde Visser t/m baan 7    = 19 slagen
3e ronde Put vanaf baan 7    = 17 slagen
Score voor het team    = 36 slagen
Op de scorekaart van de ingevallen reservespeler Put dient het volgende aangetekend te worden:

een grote I voor ingevallen,
op welke baan en in welke ronde het invallen plaatsvond,
de scorekaart moet door een lid van de scheidsrechters-commissie afgetekend worden.

Bij kompetitie-wedstrijden dient het gestelde in Art.X.10.13 2e en 3e lid ook op het 

wedstrijd-formulier vermeld te worden2.

1Vertaling WMF reglement
2Aanvulling FNMB

15.

14.

3



Reglementen FNMB

Hoofdstuk XI  -  Strafmaatregelen bij alle 

evenementen1

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Navolgend worden strafmaatregelen vastgelegd, die voor alle evenementen van toepassing zijn.
Overtredingen tegen spelregels en/of algemeen onsportief gedrag worden in het algemeen met 
waarschuwingen bestraft. Bij kleine overtredingen (bijv. technische overtredingen van bijzondere regels 
van een baansysteem) zijn vermaningen mogelijk.
Voor begeleiders moeten, met uitzondering van de strafslagen, de strafmaatregelen voor spelers 
gebruikt worden.
De hieronder aangegeven straffen zijn de minimale straffen; diskwalificatie betekent automatisch 
verwijdering van het wedstrijdterrein.

Straffen voor overtredingen van algemeen sportieve aard

1. Onsportief gedrag: Afhankelijk van de aard van de overtreding:

1e vermaning
2e vermaning en 1 strafpunt
1e waarschuwing en 2 strafpunten
2e waarschuwing, 5 strafpunten,
diskwalificatie plus 4 weken schorsing.

Alle besluiten van de scheidsrechters moeten op
de scorekaart worden vermeld.

2. Niet dragen van de voorgeschreven sportkleding: diskwalificatie.

3. Overtredingen als genoemd in Art.VIII.33 diskwalificatie plus 4 weken schorsing.

4. Deelnemen aan evenementen ondanks speelverbod 
en/of schorsing:

diskwalificatie plus 8 weken schorsing.

5. Beledigingen, geuit tegen leden van de 
scheidsrechters-commissie, juryleden, 
wedstrijdleiding en/of bondsfunctionarissen:

diskwalificatie plus 8 weken schorsing.

6.  Bewijsbare, met voorbedachte raden foutieve 
invulling van scorekaarten en/of 
wedstrijd-formulieren door de schrijver:

diskwalificatie plus 3 maanden schorsing.

7. Wangedrag: diskwalificatie en 1 jaar schorsing.

8.  Een straf waaraan een schorsing verbonden is, moet aan het bondsbureau worden gemeld. Dit is 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging.

Straffen voor overtredingen van het reglement 'notering scoreverloop'
Overtredingen van de regels worden als volgt bestraft: waarschuwingen voor alle betrokkenen 
(speler(s) en schrijver), inclusief één tot tien strafslagen voor de betrokken speler(s). Teveel 
genoteerde slagen worden bovendien nog meegerekend.
Overtredingen van de regels zijn onderverdeeld in vier specifieke gevallen.
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Een foutief vermelde baanscore van een speler wordt eerst dan opgemerkt, als een 
volgende baanscore van de desbetreffende speler is ingevuld. In dit geval worden de 
strafslagen zodanig vastgesteld, dat één strafslag meer dan de correcte baanscore wordt 
genoteerd. Desnoods wordt de score verminderd (wanneer meer dan één slag teveel werd 
genoteerd).
Een foutief vermelde baanscore wordt door de speler opgemerkt, maar niet gemeld 
(geschiedt hoofdzakelijk bij een te laag genoteerde baanscore) en dit voorval kan duidelijk 
bewezen worden. De desbetreffende speler krijgt op de baanscore tien strafslagen. 
OPGELET: de opzet moet bewezen worden.
Het blijkt dat een baanscore te weinig is vermeld. Voor deze ontbrekende baanscore krijgt 
de betrokken speler 7 slagen toegekend, welke score in het opengebleven vak ingevuld 
dient te worden. De verantwoordelijke schrijver krijgt op zijn rondescore vier strafslagen 
toegekend. UITZONDERING : een vergeten notering van de baanscore op baan 18 kan, 
na inlevering bij de wedstrijdleiding, alsnog vermeld worden als de desbetreffende speler 
de scorekaart nog niet heeft afgetekend en de baanscore onomstotelijk, door de erbij 
betrokken spelersgroep, kan worden vastgesteld.
Een baanscore wordt veranderd, maar niet afgetekend. De betrokken speler krijgt één 
strafslag. Bewezen verandering door de speler zelf betekent automatisch diskwalificatie. 
Eveneens krijgen de speler(s) en de schrijver een waarschuwing (geldt voor alle 
bovengenoemde gevallen).

Straffen voor overtredingen van de spelregels

1. Bij ongeoorloofde wisseling van bal op een baan 
en/of bij het bespelen van een baan met een bal die 
niet als golfbal, in de zin van Art.VI.3.3, is 
toegestaan:

waarschuwing en als baanscore 7 slagen voor de 
desbetreffende baan.

2. Als de bal niet met de hand op het speelveld 
geplaatst wordt, niet met een slag in beweging wordt 
gebracht, of de stick niet met twee handen wordt 
vastgehouden:

waarschuwing plus 1 strafslag.

3. Bij het bespelen van een baan voordat de 
voorgaande speler zijn spel beëindigd en de baan 
verlaten heeft, danwel spelen buiten de vastgelegde 
volgorde binnen de spelersgroep of beginnen op de 
volgende baan voordat de laatste speler van de 
spelersgroep op de voorafgaande baan zijn spel 
beëindigd heeft:

waarschuwing en herstart op de desbetreffende baan
reeds gespeelde slagen worden als strafslagen bij de 
baanscore gerekend.

4. Wanneer de bal gespeeld wordt zonder 
inachtneming van de uitlegregels of wanneer de bal   
gespeeld wordt vanaf een plaats buiten het afslagvlak:

waarschuwing plus 1 strafslag en doorberekenen van 
de slag; verder spelen vanaf het juiste uitlegpunt of 
binnen het afslagvlak.

5. Wanneer een correct op het speelvlak geplaatste 
bal voor de slag opnieuw opgenomen en verplaatst 
wordt:

waarschuwing plus 1 strafslag.

6. Als het spel op de baan afgebroken wordt voordat 
het spel op de baan beëindigd is (niet putten):

waarschuwing en als baanscore 7 slagen voor de 
desbetreffende baan.

7.  Het aanraken van een zich in het spel bevindende 
bal zonder controle van de medespelers (uitgezonderd 
het
uitleggen van de bal op de daarvoor voorziene 
markering):

waarschuwing plus 1 strafslag.

8. Wanneer de loop van een zich in het spel 
bevindende bal na de slag opzettelijk door de speler 

waarschuwing en als baanscore 7 slagen voor de 
desbetreffende baan.
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beïnvloed wordt:

9. Wanneer de loop van een zich in het spel 
bevindende bal na de slag opzettelijk door een andere 
speler beïnvloed wordt:

waarschuwing plus 5 strafslagen voor de 
desbetreffende speler.

Straffen bij meerdere waarschuwingen
Bij een tweede waarschuwing tijdens een lopend evenement volgt diskwalificatie.

Straffen voor overtredingen van de 'Gebods- en verbodsbepalingen'

1. Het aanbrengen van markeringen 
(Art.VIII.24):            

spelers die bewijsbaar in overtreding zijn voor of 
tijdens een evenement worden uitgesloten van 
verdere deelname aan training en evenement.

2. Gebruik en/of meevoeren van niet toegestane 
hulpmiddelen (Art.VIII.25):

overtreding wordt als onsportieve handeling 
aangemerkt en volgens Art.XI.5.1 bestraft.

3. Het zonder toestemming verlaten van de 
spelersgroep (Art.VIII.29): 

overtreding kan direct tot diskwalificatie leiden.

4. Het voortijdig beëindigen van een evenement 
(Art.VIII.35): 

overtreding wordt als onsportief gedrag aangemerkt
en volgens Art.XI.5.1 bestraft.

5. Te laat aanwezig zijn zonder correcte afmelding:   een speler die bij zijn startoproep zonder correcte 
afmelding afwezig is, krijgt voor de door zijn 
spelersgroep reeds gespeelde banen, en de baan 
waarop die spelersgroep reeds begonnen is, als 
baanscore 7 slagen. De wedstrijdleiding kan besluiten
tot diskwalificatie.

6.  Het storen van een evenement, ook tijdens training 
en/of inspelen (Art.VIII.28):

overtreding wordt als onsportief gedrag aangemerkt
en volgens Art.XI.5.1 bestraft.

7. Het te laat aanwezig zijn na onderbreking van een 
evenement (Art.VIII.32):            

een speler die bij de voortzetting van een 
onderbroken evenement te laat aanwezig is, wordt
gediskwalificeerd.

Diskwalificatie van een teamspeler
Bij diskwalificatie van een teamspeler ontvangt het desbetreffende team voor alle door de 
gediskwalificeerde speler nog niet gespeelde banen, en de eventueel nog niet afgespeelde baan, als 
baanscore 7 slagen.

Overige overtredingen
Andere dan bovengenoemde overtredingen van reglementen worden minimaal bestraft met een 
waarschuwing. Zwaardere straffen kunnen worden opgelegd door de scheidsrechters- en/of 
straf-commissie.
De scheidsrechter kan bij bijzondere omstandigheden (bijv. beginners, scholieren) beslissen lagere 
strafmaatregelen dan vastgesteld toe te passen.

1Vertaling WMF reglement
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk XII  -  Wedstrijdregelement

laatstelijk bijgewerkt op 2 Februari 2008

Bepalingen m.b.t. alle evenementen
Categorie indeling

Spelers worden ingedeeld in speltechnische categorieën, te weten: 'sporter' , 'semisporter' 
en 'recreant'. Voor het onderscheid is bepalend of de desbetreffende speler zich het 
wedstrijdelement, dan wel de recreatieve ontspanning in de midgetgolfbeoefening ten doel 
stelt. De speler is vrij in zijn keuze. De keuze van de speler wordt middels het 
ledenopgaveformulier via de vereniging aan de bond kenbaar gemaakt. Het is toegestaan 
gedurende het boekjaar te veranderen van recreant naar sporter of semisporter of van 
semisporter naar sporter. Het is niet toegestaan gedurende het boekjaar te veranderen van 
sporter of semisporter naar recreant of van sporter naar semisporter. De 
wedstrijdcommissie kan voor recreanten separate regelgeving opstellen.
De categorie sporter wordt weer onderverdeeld in leeftijds- (en geslachts-) categorieën, te 
weten scholieren (meisjes/jongens), junioren (meisjes/jongens), algemeen (dames/heren) en 
senioren (dames/heren). Deze indeling wordt door de leeftijd van de desbetreffende speler 
bepaald en wel als volgt:

het jaar waarin men 15 wordt is men nog scholier,
het jaar waarin men 19 wordt is men nog junior,
het jaar waarin men 46 wordt is men senior. Senioren kunnen op verzoek in de 
categorie 'algemeen' blijven spelen.

Kwalificatie A- en B klasse
De categorieën Dames, Heren, Dames Senioren en Heren senioren worden verder 
verdeeld in klassen A en B.
De verdeling vindt plaats per afdeling.
Men speelt Nederlandse Kampioenschappen, Districtsteamkompetitie wedstrijden
Distnctskampioenschappen, Internationale toernooien in Nederland en nationale 
toernooien.
Alleen uitslagen van wedstrijden waar minimaal twee ronden zijn gespeeld worden 
meegenomen.
Combinatieevenementen worden meegenomen indien men per baansysteem 
minimaal twee ronden heeft gespeeld. In de uitslag van het evenement moet het 
totaal per baansysteem worden vermeld.
Wedstrijden gespeeld in de maand januari van een kalenderjaar worden niet 
meegenomen.
Op 1 januari van elk kalenderjaar wordt van alle uitslagen van de laatst gespeelde 14 
wedstrijden per afdeling welke voldoen aan het gestelde in Art.XII.1.1.3.3 t/m 
Art.XII.1.1.3.6 een ronde gemiddelde bepaald, afgerond op twee cijfers achter de 
komma volgens de normaal gelden afrondingsregels. Voor 2002 gelden i.p.v. 14 
wedstrijden 7 wedstrijden.
Spelers / speelsters welke geen 14 wedstrijden hebben gespeeld behoren tot de 
B-klasse. Voor 2002 geldt i.p.v. 14 wedstrijden 7 wedstrijden.
De wedstrijdcommissie stelt jaarlijks vóór 1 november, voorafgaande aan het jaar 
dat de kwalificaties moeten worden gespeeld, per categorie en afdeling een 
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rondegemiddelde vast voor het kalenderjaar welke men moet behalen om tot de 
A-klasse, in die categorie en afdeling, te behoren. Op de november ALV van dat 
jaar worden deze gemiddelden vastgesteld. Voor 2002 zullen deze gemiddelden 
vóór 1 maart 2002 worden vastgesteld
De wedstrijdcommissie kan vóór 1 november, voorafgaande aan het jaar dat de 
kwalificaties ingaan, de gemiddeldes naar boven bijstellen. Op de november ALV 
van dat jaar worden deze gemiddeldes vastgesteld.
Indien men in een van de afdelingen tot de A-klasse behoort, geldt dit automatisch 
ook voor de andere afdeling voor toernooien.
De nieuwe kwalificaties gaan in per 1 februari van het kalenderjaar.

Deelnamegerechtigd
Aan evenementen mag alleen worden deelgenomen door verenigingen aangesloten bij de 
WMF en door bij deze verenigingen aangesloten tot spelen gerechtigde spelers, wanneer 
voor deze evenementen geen verdere beperkende bepalingen gelden.
Wisselt een speler, met inachtneming van Art.II.3.3, van vereniging, dan kan hij gedurende 
de overschrijvingsperiode slechts individueel aan evenementen deelnemen.
Verenigingen en/of verenigingsleden aangesloten bij de bond is het niet toegestaan deel te 
nemen aan andere in Nederland plaatsvindende midgetgolfevenementen dan genoemd in 
dit wedstrijdreglement.
Het bestuur heeft het recht een speelverbod op te leggen indien er selectiewedstrijden, 
Nederlandse kampioenschappen, afdelingskampioenschappen of andere evenementen 
plaatsvinden. Dit speelverbod kan alleen worden opgelegd aan verenigingen en/of spelers 
die zich voor het desbetreffende evenement hebben geplaatst.
Op het gestelde in Art.XII.1.2.3 of Art.XII.6.1.2.5 kan het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie, op schriftelijke aanvraag, ontheffing verlenen aan een vereniging 
en/of verenigingslid indien:

op dezelfde dag geen evenementen plaatsvinden die worden georganiseerd door de 
bond, de wedstrijdcommissie dan wel bij de bond aangesloten verenigingen en
de belangen van de bond niet geschaad worden.
Wanneer het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie ontheffing verleent, wordt 
deze schriftelijk bevestigd.

Een speler die geschorst is, mag aan geen enkel evenement deelnemen.
Clubkleding

Bij teamwedstrijden is het mogelijk dat twee teams van dezelfde vereniging vanwege 
sponsoring verschillende kleding dragen. De leden van één team dienen echter wel gelijk 
gekleed te zijn. Bij individuele wedstrijden als toernooien en kampioenschappen dienen de 
leden van dezelfde verenigingen wel gelijk gekleed te zijn.
Het moet duidelijk zichtbaar zijn van welke vereniging de speler lid is, d.m.v. embleem of 
opschrift. Emblemen en opschriften moeten gelijk zijn en in overeenstemming met de 
'Richtlijnen voor shirtreclame'. Speldjes, stickers of badges zijn niet toegestaan.
Het is verplicht sportschoenen te dragen. Ontheffing van deze verplichting kan op 
medische indicatie verleend worden door de hoofdscheidsrechter.
Bij slecht weer is het dragen van aangepaste kleding toegestaan.
Nieuwe verenigingen hebben één jaar de tijd voor het aanschaffen van clubkleding.
Emblemen, indien noodzakelijk, dienen aan de voorkant van de kleding gedragen te 
worden.

Controle spelerspas
Controle op het in bezit hebben van een geldige spelerspas kan geschieden door: leden van de 
wedstrijdcommissie, districtsafdelingswedstrijdleiders, scheidsrechters die het evenement 
begeleiden en het verenigingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de organisatie van een 
evenement.
Wedstrijd- en toernooikalender
De wedstrijdcommissie stelt de wedstrijd- en toernooikalender samen. Op de wedstrijdkalender 
worden geplaatst: de data gereserveerd voor de door de bond en/of wedstrijdcommissie te 
organiseren wedstrijden en de data gereserveerd voor de landelijke hoofdklasse en de 
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districtsteamkompetitiewedstrijden zoals resp. in Art.XII.3.8.1 en in Art.XII.4.1 genoemd. Op de 
toernooikalender worden geplaatst: de data van de toernooien zoals in Art.XII.6.1.4 genoemd en 
de data van alle andere evenementen die van belang zijn. De wedstrijdkalender dient op de 
najaarsbondsvergadering van het voorgaande kalenderjaar definitief te worden vastgesteld. 
Aanvullingen op de wedstrijd- en toernooikalender worden zo snel mogelijk gepubliceerd.
Uitnodiging

In de uitnodiging voor een evenement dient men melding te maken van:
de naam en het adres van de organisator
soort kampioenschap of welke toernooivorm (zie Art.XII.6.1.1)
het adres van het (de) terrein(en) waar de wedstrijd plaatsvindt
de categorie(ën) èn eventueel de klassen waarin gespeeld wordt
de manier waarop de wedstrijd gespeeld wordt (bijv. het aantal te spelen ronden en 
eventuele tussen- en finaleronden)
het maximaal toegelaten deelnemersaantal en eventuele andere beperkingen
datum en aanvangstijd van de wedstrijd
hoogte inschrijfgeld (eventueel per categorie)
beschikbaar gestelde sportprijzen per categorie (en klasse)
trainingsfaciliteiten (het terrein dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 
wedstrijd voor training beschikbaar te zijn)
sluiting inschrijvingstermijn.
Voor internationale toernooien gelden vastgestelde WMF-bepalingen (zie 
Art.XII.1.6.2).

Goedkeuring
De uitnodiging voor een internationaal toernooi of een interland moet de melding 
bevatten: 'dit toernooi is bij de WMF aangemeld'.
De uitnodiging voor een nationaal toernooi moet de melding bevatten: 'dit toernooi 
is door de FNMB goedgekeurd'.
Deelname aan een toernooi waaraan bovenstaande melding ontbreekt, kan strafbaar 
gesteld worden.

Wedstrijdleiding
Bij Nederlandse kampioenschappen en bij toernooien dient een wedstrijdleiding benoemd te 
worden. De leden van de wedstrijdleiding dienen, voor aanvang van de wedstrijd, op een 
publikatiebord bekendgemaakt te worden.
Scorekaarten
Als scorekaarten dienen standaard formulieren te worden gebruikt.

Klasserings- en barragebepalingen1

Winnaar
Winnaar is degene die de laagste score heeft (slagen volgens Art.VII.5, inclusief 
strafslagen).
Barrage bij gelijk eindigen

Bij gelijk eindigen wordt voor de plaatsen 1 tot 3 eenmalig een barrage gespeeld De 
barrage wordt gestart op baan 1 en is beslist zodra er een verschil in slagen optreedt.
Bij combievenementen dient de barrage gespeeld te worden op het baansysteem 
waar het laatst gespeeld is. Indien nodig moet er geloot worden.
Niet komen opdagen bij de barrage betekent slechtere klassering. Komen meerdere 
gelijk geëindigde niet opdagen voor de barrage, dan gelden voor hen bepalingen 
welke vanaf plaats 4 gelden.
Art.VIII.16 is in acht te nemen (Tijdspel).
Opmerking:  Na het afvallen bij een barrage wordt je geplaatst volgens de uitslag 
van de barrage Bij gelijk eindigen gelden de bepalingen welke vanaf plaats 4 
gelden.

Gelijk eindigen vanaf plaats 4
Vanaf plaats 4 gelden de hieronder in Art.XII.1.9.6 gestelde regels voor de betere plaats 
voorzover hiervoor niet reeds een barrage is gespeeld. Wanneer hierna nog geen verschil 
optreedt worden de spelers gelijk geklasseerd. Eventueel voor deze klassering aanwezige 
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prijzen dienen onder de gelijk geklasseerde te worden verloot.
Wanneer er een indeling in toernooigroepen is, geldt Art.XII.1.9.3 ook voor de plaatsen 1 
tot 3 bij de teamwedstrijden.
Bij evenementen over meerdere terreinen dient de barrage gespeeld te worden op het 
terrein waar het laatst gespeeld is. Wanneer er een indeling in toernooigroepen is moet de 
organisatie zo nodig hiervan afwijkende bepalingen vaststellen en van te voren 
bekendmaken.
De criteria voor het bepalen van de klassering bij Art.XII.1.9.3 zijn:
Het kleinste verschil tussen de score van de laagste en de hoogste ronde, dan tussen die 
van de op een na laagste ronde en de op één na hoogste ronde, enz. Dit qeldt voor alle 
baansystemen.
De behaalde scores van de teamspelers gelden zowel voor de persoonlijke klassering als 
voor de teamklassering, dit voor zover de organisatie geen andere regels gesteld heeft.
Een speler mag bij een evenement slechts in één categorie voor één team uitkomen Een 
speler mag ook niet voor meerdere teams in dezelfde categorie uitkomen.
Wordt tijdens een toernooi een speler /speelster in een team gewisseld, dan worden de 
resultaten van de uitgewisselde speler /speelster tot zijn / haar uitwisseling voor het team 
geteld. Voor het vervolg worden de resultaten van de ingewisselde speler / speelster voor 
het team geteld.

Bepalingen m.b.t. het onderbreken, afbreken of afgelasten van evenementen1

Begripsbepaling
Van onderbreken is sprake wanneer een evenement tijdelijk wordt stilgelegd.
Van afbreken is sprake wanneer een onderbroken evenement niet wordt uitgespeeld.
Van afgelasten is sprake wanneer vóór aanvang van het evenement wordt besloten 
niet te spelen.

Aanleiding
Een wedstrijd kan worden onderbroken, afgebroken of afgelast wanneer slechte 
weersomstandigheden of andere overmachtssituaties uit oogpunt van openbare orde, 
veiligheid e.d. hiertoe aanleiding geven.
Onderbreken van een evenement

Beslissing
De beslissing tot onderbreken wordt genomen door de hoofdscheidsrechter. De 
onderbreking moet gemotiveerd zijn (bijv. regenbuien, zware regen, onweer in de 
onmiddellijke nabijheid). Als houvast kan het volgende dienen: wanneer het 
duidelijk een regenbui betreft, dient het evenement direct te worden onderbreken bij 
het vallen van de eerste regendruppels. Het evenement wordt voortgezet zodra de 
bui voorbij is. Bij langdurige regenval dient zolang verder gespeeld te worden als de 
banen bespeelbaar kunnen worden gehouden (na het trekken van de baan moet 
minstens één spelersgroep de baan kunnen spelen zonder al te veel wateroverlast). 
Uitzonderingen zijn toegelaten indien het verloop van het evenement dit toelaat. Op 
alle te bespelen terreinen dient in ieder geval op gelijke wijze te worden gehandeld. 
Bij onweer in de onmiddellijke omgeving dient te allen tijde direct te worden 
onderbroken, zonder acht te slaan op eventuele regenval.
Uitvoering van het besluit

Wanneer tot afbreken wordt besloten, dient de speler eerst de begonnen baan 
af te spelen, voor zover de hoofdscheidsrechter niet anders beslist (bijv. een 
plotselinge stortbui).
Wanneer direct onderbroken wordt, dient de ligging van de bal gemarkeerd te 
worden en de bal in bewaring te worden genomen. Bovendien dient het tot 
dan toe behaalde aantal slagen apart op de scorekaart te worden vermeld. 
Niemand mag verder spelen.
De spelers dienen te allen tijde in staat te zijn direct verder te spelen voor 
zover er geen bepaald tijdstip waarop het evenement voortgezet wordt bekend 
is gemaakt.

Tijdlimiet2
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Bij landelijke hoofdklasse en de districts teamkompetitiewedstrijden
Het besluit tot voortzetten van de kompetitiewedstrijd dient uiterlijk 2 uur na 
het moment van onderbreken genomen te worden, anders wordt automatisch 
de onderbreking verlengd tot een door de teams overeen te komen nieuwe 
datum (verlengde onderbreking). Het besluit tot verlengde onderbreking kan, 
op advies van de hoofdscheidsrechter, door de aanwezige verenigingen ook 
eerder worden genomen, maar niet binnen 30 minuten na het moment van 
onderbreken. Bij deze besluitvorming heeft elke aanwezige vereniging één 
stem ongeacht het aanwezige aantal teams. In geval de stemmen staken beslist 
de scheidsrechterscom missie. De datum waarop de kompetitiewedstrijd wordt 
voortgezet, dient direct na de besluitvorming bepaald te worden en dient 
uiterlijk 14 dagen na de voor de kompetitiewedstrijd officieel geplande datum 
te liggen (blijft gelden, ook bij meerdere 'verlengde onderbrekingen'), tenzij 
het de wedstrijdcommissie (landelijke hoofdklasse) of de 
districtsafdelingswedstrijdleider
(districtsteamkompetitie) een wedstrijddatum vaststelt. De 'verlengde 
onderbreking' en de datum waarop de wedstrijd wordt voortgezet, dient men 
onmiddellijk te melden aan de wedstrijdcoördinator (landelijke hoofdklasse) 
of de districtsafdelingswedstrijdleider
(districtsteamkompetitie). Wanneer een baan niet afgemaakt is en er is 
'verlengd onderbroken', dan wordt bij hervatting van de wedstrijd deze baan 
als niet gespeeld geacht en begint men op de desbetreffende baan vanaf de 
afslag met slag 1. Indien een wedstrijd met verlengde onderbreking op een 
andere dag wordt voortgezet, mogen speelsters / spelers worden vervangen 
door anderen met in acht name van het gestelde in Art.XII.3.8.14.1 of 
Art.XII.4.14.1 Alleen voor de speelsters / spelers die de wedstrijd gestart zijn 
geldt Art.XII.3.8.14.2 of Art.XII.4.14.2.
Bij evenementen die plaatsvinden over meerdere dagen
Op alle dagen behalve de laatste dag van het evenement wordt 2 uur (deze 
termijn kan, wanneer er van duidelijke weersverbetering sprake is, met 
maximaal 1 uur verlengd worden) na het moment van onderbreken de 
onderbreking automatisch verlengd tot de volgende dag. Indien het evenement 
over verschillende terreinen plaatsvindt, kan de wedstrijdleiding het besluit 
nemen dat het evenement alleen voor het bespeelde terrein wordt afgebroken 
(zie Art.XII.1.10.4).

Voortzetten van het evenement
Het evenement wordt voortgezet wanneer de hoofdscheidsrechter dit bepaalt. 
De spelersgroepen dienen zich naar de plaats te begeven waar zij gestopt zijn. 
Zij mogen pas dan verder spelen, wanneer de hoofdscheidsrechter dit 
aangeeft. Het spel dient daar hervat te worden, waar het onderbroken was.
Wanneer er zeer lang onderbroken is, kan de hoofdscheidsrechter toestemmen 
in een korte inspeeltijd.

Afbreken van een evenement
Beslissing

Een evenement kan afgebroken worden, wanneer de omstandigheden dit 
nodig maken.
De beslissing tot afbreken wordt door de scheidsrechterscommissie genomen.

Tijdlimiet2

Een besluit tot afbreken kan pas worden genomen indien tenminste 30 
minuten zijn verstreken na het moment van onderbreken.
Afbreken vindt bij eendaagse evenementen en op de laatste dag van 
evenementen over meerdere dagen (geen landelijke hoofdklasse of 
districtsteamkompetitie) automatisch plaats wanneer na het moment van 
onderbreken 2 uur (deze termijn kan, wanneer er van duidelijke 
weersverbetering sprake is, met maximaal 1 uur verlengd worden) verstreken 
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is.
Klassement bij afbreken

Wordt een evenement afgebroken, dan worden alleen die ronden geteld, die 
door alle deelnemers in de desbetreffende categorie beëindigd zijn.
Een klassement van een categorie wordt alleen dan opgemaakt, wanneer alle 
deelnemers in die categorie minstens twee ronden gespeeld hebben.

Inschrijfgeld
Terugvorderen van inschrijfgeld is niet mogelijk.

Afgelasten van een evenement4
Dit kan alleen naar aanleiding van te voorziene zeer slechte weersomstandigheden.

Afgelasten van een wedstrijd in de landelijke hoofdklasse kan geschieden door de 
wedstrijdcoördinator in overleg met het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie.
Afgelasten van een districtsteamkompetitiewedstrijden kan geschieden door de 
districtsafdelingswedstrijdleiderwedstrijdleider in overleg met de 
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcoördinator (landelijke hoofdklasse) of de 
districtsafdelingswedstrijdleider (districtsteamkompetitie) licht de desbetreffende 
teams in, via de verenigingen dan wel de teamleiders. De desbetreffende wedstrijden 
dienen uiterlijk 14 dagen na de voor de teamkompetitiewedstrijd officieel geplande 
datum gespeeld te zijn (geldt ook voor meerdere afgelastingen). De tegen elkaar 
uitkomende teams stellen onderling een nieuwe datum vast, tenzij het dagelijks 
bestuur van de wedstrijdcommissie (landelijke hoofd klasse) of de 
districtsafdelingswedstrijdleider (districtsteamkompetitie) een wedstrijddatum 
vaststelt. De door de teams vastgestelde datum wordt direct gemeld aan de 
wedstrijdcoördinator (landelijke hoofdklasse) of aan de 
districtsafdelingswedstrijdleider (districtsteamkompetitie).
Afgelasten van door de bond georganiseerde evenementen geschiedt na besluit van 
de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie stelt de betrokkenen via hun 
verenigingen op de hoogte van het besluit tot afgelasten. De wedstrijdcommissie 
stelt de nieuwe datum vast.

Publiek
Tijdens evenementen georganiseerd door of namens de bond is publiek toegestaan. Het publiek 
dient zich aan de aanwijzigingen van de wedstrijdleiding te houden. De wedstrijdleiding heeft het 
recht om publiek dat zich misdraagt van het terrein te laten verwijderen.
Nederlandse records

Nederlandse records kunnen alleen gevestigd worden tijdens: Nederlandse 
kampioenschappen, internationale kampioenschappen, districtsteamkompetitiewedstrijden, 
districtskampioenschappen, districtsbekerwedstrijden èn internationale of nationale 
toernooien.
Er wordt onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorie en geslacht (volgens Art.XII.1.1.2).
Naast het onderscheidt genoemd in Art.XII.1.12.2 wordt nog het volgende onderscheidt 
gemaakt: afdeling 1: Bongni, afdeling 1: Nederlands systeem, afdeling 1: stergolf, afdeling 
1: Zweeds systeem, afdeling 2 en combi (afdeling 1: Bongni + afdeling 2)
Nederlandse records kunnen zowel individueel als in teamverband gevestigd worden.
Nederlandse records over een bepaald aantal ronden kunnen alleen worden gevestigd in 
één wedstrijd die voor dat aantal ronden is uitgeschreven, met uitzondering van het 
Nederlands record over 1 ronde. De wedstrijd dient te worden gespeeld op één 
baansysteem of tijdens een combinatiewedstrijd (een wedstrijd gespeeld op een afdeling 1 
Bongni èn een afdeling 2 terrein; op beide terreinen moet een gelijk aantal ronden gespeeld 
zijn).
Verbetering dan wel evenaring van een Nederlands record dient voor erkenning door de 
FNMB door de organisator van het evenement op het wedstrijdformulier of de 
toernooiverklaring als zodanig vermeld te worden. De wedstrijdcommissie beslist over de 
erkenning van het record.

Bepalingen m.b.t. de scheidsrechterscommissie12.
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Leden van de scheidsrechterscommissie dienen zich bij de uitoefening van hun functie op het 
terrein absoluut neutraal te gedragen. Een scheidsrechter mag geen begeleidende functie 
uitoefenen. Voor de uitoefening van zijn functie moet een (hoofd-)scheidsrechter de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt6.

Samenstelling scheidsrechterscommissie2

Nederlandse kampioenschappen
De scheidsrechterscommissie bestaat uit één hoofdscheidsrechter en twee scheidsrechters, 
zo mogelijk uit drie verschillende verenigingen, eventueel aangevuld met twee 
reservescheidsrechters.
Landelijke hoofdklasse en districtsteamkompetitie

Bij landelijke hoofdklassewedstrijden en districtsteamkompetitiewedstrijden in de 1e 
klassen bestaat de scheidsrechterscommissie uit één hoofdscheidsrechter eventueel 
aangevuld met twee scheidsrechters, zo mogelijk uit verschillende verenigingen. 
Deze (hoofd)scheidsrechter(s) dient/dienen lid te zijn van een vereniging 
aangesloten bij een bond welke lid is van de WMF.
Voor de lagere klassen in de districtsteamkompetitie geldt dat indien er geen 
scheidsrechter(s) aanwezig is/zijn, de scheidsrechterscommissie bestaat uit één 
ongediplomeerde hoofdscheidsrechter eventueel aangevuld met twee 
ongediplomeerde scheidsrechters, zo mogelijk uit verschillende verenigingen. Deze 
ongediplomeerde (hoofd)scheidsrechter(s) dient/dienen lid te zijn van een vereniging 
aangesloten bij een bond welke lid is van de WMF.
Voor de in Art.XII.2.2.2.1 genoemde wedstrijden is de thuisspelende vereniging ten 
alle tijden verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een scheidsrechter.
De wedstrijdcommissie kan, vóór aanvang van de kompetitie, voor bepaalde 
wedstrijden in de landelijke hoofdklasse of in de districtsteamkompetitie, een 
hoofdscheidsrechter aanwijzen.

Internationale toernooien5
De scheidsrechterscommissie bestaat uit één hoofdscheidsrechter en twee scheidsrechters, 
zo mogelijk uit drie verschillende landen, evenals twee reservescheidsrechters.
Nationale toernooien
De scheidsrechterscommissie bestaat uit één hoofdscheidsrechter en twee scheidsrechters, 
zo mogelijk uit drie verschillende verenigingen. Indien er in meerdere toernooigroepen 
gespeeld wordt, zijn zo nodig meerdere scheidsrechterscommissies te vormen. Indien er op 
meerdere wedstrijdterreinen gespeeld wordt, dienen even zovele 
scheidsrechterscommissies gevormd te worden.

De leden van de scheidsrechterscommissie dienen zo mogelijk niet actief aan de wedstrijd deel te 
nemen. Bij de Nederlandse kampioenschappen mag de hoofdscheidsrechter niet actief aan de 
wedstrijd deelnemen6.
De scheidsrechterscommissie moet voor iedere deelnemer duidelijk herkenbaar zijn (armbanden, 
naamplaatjes of iets dergelijks) en dient op een publikatiebord bekend gemaakt te worden.
Bevoegdheid

Leden van de scheidsrechterscommissie
De leden van de scheidsrechterscommissie kunnen alle beslissingen met betrekking tot 
regel- en ordevragen nemen, voor zover deze niet door andere commissies genomen 
dienen te worden. Zij hebben het recht berispingen, waarschuwingen en diskwalificaties 
op grond van een tweede waarschuwing uit te spreken, evenals het geven van één tot tien 
strafslagen.
Hoofdscheidsrechter
De hoofdscheidsrechter houdt toezicht op de gehele gang van zaken gedurende de 
wedstrijd. Hij kan in de gang van zaken ingrijpen, wanneer hij dat noodzakelijk vindt. Hij 
is ervoor verantwoordelijk dat de taken bepaald in de Artikelen XII.2.6-XII.2.8 volgens de 
voorschriften uitgevoerd worden. Hij is voorzitter tijdens vergaderingen van de 
scheidsrechterscommissie. Alleen hij is bevoegd voor de volgende taken en beslissingen:

taken voor aanvang van de wedstrijd (Art.XII.2.6).
beslissingen over algemene wedstrijdonderbrekingen en het veranderen van 
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tijdschemas
hij kan taken aan leden van de scheidsrechterscommissie overdragen (bij tijdelijke 
afwezigheid moet hij een vervanger benoemen; van zijn verantwoordelijkheid wordt 
hij hierdoor niet ontslagen)
hij kan beslissen dat baanrechters ingezet worden, aan wie hij hun taak toewijst.

Scheidsrechterscommissie
Scheidsrechterscommissies zijn alleen in volledige bezetting bevoegd beslissingen te 
nemen. De scheidsrechterscommissie beslist over:

protesten tegen beslissingen van zijn leden
het opleggen van straffen die boven de in Art.XII.2.5.1 gestelde maat uitgaan
het afbreken van een evenement (eventueel alle scheidsrechterscommissies samen).

Taken voor aanvang van de wedstrijd
De hoofdscheidsrechter dient op het volgende te letten:

Vuile banen
Banen die vuil zijn, dient hij schoon te laten maken. Banen en hindernissen dienen voor 
zover het mogelijk is, droog te zijn. In de holes staand water moet verwijderd worden.
Reglementaire plaatsing van hindernissen
Verplaatsbare hindernissen moeten op hun juiste plaats binnen de markeringen staan. 
Benodigde afzettingen dienen op hun volledigheid te worden gecontroleerd. De juiste 
ophanging van een aanwezig net dient te worden gemeten en het net dient op baldichtheid 
te worden gecontroleerd.
Volledigheid van de markeringen
De markeringen van de afslag- en grenslijnen dienen volledig aanwezig te zijn. Bij 
Nederlandse kampioenschappen en internationale toernooien dienen ook de uitleglijnen 
volledig aanwezig te zijn.
Gebreken
Vastgestelde gebreken dienen direct verholpen te worden. In geval van nood dient hij de 
toernooileiding op te dragen, verbeteringen aan te brengen. Op of direct naast de banen 
aangebrachte markeringen dienen verwijderd dan wel onherkenbaar gemaakt te worden.
Weersgesteldheid
Bij slechte weersomstandigheden dient de beslissing te worden genomen of, en zo ja 
wanneer de wedstrijd gaat beginnen.
Publikatieborden
Hij dient te controleren of alle benodigde publikatieborden aanwezig zijn.

Taken gedurende de wedstrijd
Rustig gedrag en beslissingen
Gedurende de wedstrijd dient ieder lid van de scheidsrechterscommissie zich zo te 
gedragen, dat een speler niet gestoord wordt. Hij dient zijn beslissingen snel en beslist te 
nemen en mag zich niet inlaten met discussies. In twijfelgevallen of bij vooringenomenheid 
dient hij de hoofdscheidsrechter te raadplegen.
Aanwezigheid en ingrijpplicht
Gedurende een toernooi en Nederlands Kampioenschappen dienen minstens twee leden 
van de scheidsrechterscommissie op het terrein aanwezig te zijn en de voortgang van de 
wedstrijd te controleren. Merkt een lid van de scheidsrechterscommissie een overtreding 
op, dan dient hij onmiddellijk in te grijpen.
Correcties van de scorekaart
Zo nodig zijn correcties volgens Art.IX.10 uit te voeren.
Beslissingen bij meningsverschillen over de uitleg van regels
Wanneer er verschil van mening is over de uitleg van regels, dient voor de beslissing de 
gehele spelersgroep ondervraagd te worden. Eventueel kunnen andere getuigen worden 
gehoord.
Waarschuwingen en strafslagen
Waarschuwingen dan wel strafslagen dienen op de voorkant van de scorekaart te worden 
aangegeven door middel van een duidelijk zichtbare W respectievelijk S. De redenen 
dienen zo mogelijk op de achterkant gegeven te worden.
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Korte spelonderbrekingen
In bijzondere gevallen is het mogelijk dat een spelersgroep een korte onderbreking 
toegestaan wordt. De scheidsrechter kan beslissen dat achteropkomende groepen mogen 
passeren.
Zorg dragen voor een ongestoorde wedstrijd
In het bijzonder dient er op gelet te worden dat ook de laatste spelers de wedstrijd 
ongestoord en in rust kunnen beëindigen.

Overige taken
Begin van de taken
De hoofdscheidsrechter moet uiterlijk 30 minuten vóór het begin van de wedstrijd 
aanwezig zijn. Voor de andere scheidsrechters gelden de aanwijzingen van de 
hoofdscheidsrechter.
Protesten tegen beslissingen van leden van de scheidsrechterscommissie
Protesten tegen beslissingen van leden van de scheidsrechterscommissie dienen uiterlijk 
voor afloop van de wedstrijd te worden genomen.
Einde van de taken
Tien minuten na het einde van de wedstrijd, dan wel op het moment dat eventueel 
noodzakelijke beslissingen met betrekking tot binnengekomen protesten zijn genomen, 
heeft de scheidsrechterscommissie zijn taken vervuld. Bij toernooien dient ook de 
toernooiverklaring ingevuld en ondertekend te worden.
Kleding
Elk lid van de scheidsrechterscommissie moet sportkleding dragen.

Geldigheidsbereik
Deze reglementen zijn geldig voor alle evenementen volgens Art.V.1.

Bepalingen m.b.t. Nederlandse kampioenschappen
Door de bond te organiseren wedstrijden

De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen A
De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen B
De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen Jeugd
De Nederlandse individuele combinatie kampioenschappen A
De Nederlandse individuele combinatie jeugdkampioenschappen
De Nederlandse teamkampioenschappen dames 3-tallen en heren 6-tallen
De Nederlandse teamkampioenschappen gemengd (landelijke hoofdklasse)

Deelnamegerechtigd
Een speler/speelster die deelneemt aan een individueel Nederlands kampioenschap moet lid zijn 
van een vereniging aangesloten bij de FNMB of moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij 
een midgetgolf bond die lid is van de WMF én in Nederland woonachtig zijn.
Alle spelers/speelsters moeten tot de categorie sporter behoren.
De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen A

Deelnamegerechtigd
Buiten het gestelde in Art.XII.3.2 moet men binnen de afdeling tot de A-klasse 
behoren zoals in Art.XII.1.1.3 is aangegeven.
Tevens moet men van de in Art.XII.1.1.3.7 aangegeven aantal wedstrijden er in de 
betreffende afdeling minimaal 5 in het voorgaande kalenderjaar gespeeld hebben.

Organisatie
De kampioenschappen worden ieder jaar in een ander district gespeeld op twee bij 
voorkeur neutrale banen.
De kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
Het aantal te spelen ronden, inclusief eventuele finaleronden, wordt jaarlijks door de 
wedstrijdcom missie vastgesteld.
De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.

Klassen
De kampioenschappen worden georganiseerd in de volgende klassen: dames senioren A, 
heren senioren A, dames algemeen A en heren algemeen A.

De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen B
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Deelnamegerechtigd
        Buiten het gestelde in Art.XII.3.2 moet men binnen de afdeling tot de B-klasse 
behoren zoals in Art.XII.1.1.3 is aangegeven.
Organisatie

De kampioenschappen worden ieder jaar in een ander district gespeeld op twee bij 
voorkeur neutrale banen.
De kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
Het aantal te spelen ronden, inclusief eventuele finaleronden, wordt jaarlijks door de 
wedstrijdcom missie vastgesteld.
De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.

Klassen
De kampioenschappen worden georganiseerd in de volgende klassen: dames senioren B, 
heren senioren B, dames algemeen B en heren algemeen B.

De Nederlandse individuele afdelingskampioenschappen jeugd
Deelnamegerechtigd
Buiten het gestelde in Art.XII.3.2 zijn deelnamegerechtigd, junioren en scholieren, waarbij 
voor scholieren geldt dat zij kunnen deelnemen vanaf het jaar waarin zij 11 worden. Voor 
deelname van jongere scholieren is dispensatie van de wedstrijdcommissie nodig.
Organisatie

De kampioenschappen worden ieder jaar in een ander district gespeeld op twee bij 
voorkeur neutrale banen.
De kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
Het aantal te spelen ronden, inclusief eventuele finaleronden, wordt jaarlijks door de 
wedstrijdcom missie vastgesteld.
De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9

Klassen
De kampioenschappen worden georganiseerd in de volgende categorieën: Meisjes
Scholieren, Jongens Scholieren, Meisjes Junioren en Jongens Junioren.

De individuele Nederlandse combinatie kampioenschappen A
Deelnamegerechtigd

Buiten het gestelde in Art.XII.3.2. zijn deelnamegerechtigd zijn alle 
spelers/speelsters welke in een van de afdelingen tot de A-klasse behoren. Deelname 
is alleen mogelijk bij inschrijving vooraf.
Tevens moet men van de in Art.XII.1.1.3.7 aangegeven aantal wedstrijden er in een 
van de afdelingen minimaal 5 in het voorgaande kalenderjaar gespeeld hebben.

Organisatie
De kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
Het aantal te spelen ronden per baansysteem, inclusief eventuele finaleronden, wordt 
jaarlijks door de wedstrijdcom missie vastgesteld.
Het aantal te spelen ronden per baansysteem moet gelijk zijn.
De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.

Klassen
De kampioenschappen worden georganiseerd in de volgende klassen: dames senioren A 
heren senioren A, dames algemeen A en heren algemeen A.

Hier zou hernummert moeten gaan worden. Bij herdruk zal dit gaan gebeuren.

3.6a    De individuele Nederlandse combinatie jeugdkampioenschappen
3.6a.1    Deelnamegerechtigd
Deelnamegerechtigd zijn junioren en scholieren, waarbij voor scholieren geldt dat zij 
kunnen deelnemen vanaf het jaar waarin zij 11 worden. Voor deelname van jongere 
scholieren is dispensatie van de wedstrijdcom missie nodig.
3.6a.2    Organisatie
3.6a.2.1    De kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
3.6a.2.2    Het aantal te spelen ronden per baansysteem, inclusief eventuele finaleronden, 
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wordt jaarlijks door de wedstrijdcommissie vastgesteld.
3.6a.2.3    Het aantal te spelen ronden per baansysteem moet gelijk zijn.
3.6a.2.4    De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.
3.6a.3    Klassen
De kampioenschappen worden georganiseerd in de volgende categorieën: Meisjes 
Scholieren, Jongens Scholieren, Meisjes Junioren en Jongens Junioren.

De Nederlandse teamkampioenschappen dames 3-tallen en heren 6-tallen
Deelnamegerechtigd
teams van alle verenigingen die bij de FNMB zijn aangesloten, waarbij het volgende in 
aanmerking moet worden genomen:

de deelnemende teams zijn verplicht bij het behalen van het kampioenschap in hun 
categorie deel te nemen aan de Europacup voor teams
het maximum aantal deelnemende teams mag, zowel bij de dames als bij de heren, 
niet meer bedragen dan acht, waarbij elk district recht heeft op twee plaatsen
bij de inschrijvingen per district wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende afdelingen
overschrijdt het aantal inschrijvingen het in Art.XII.3.7.1.2 gestelde maximum, dan 
dient in dat (die) district(en) met de meeste inschrijvingen selectiewedstrijden te 
worden gespeeld. Tijdens deze selectiewedstrijden dienen zoveel teams af te vallen, 
dat het maximum aantal inschrijvingen niet meer wordt overschreden
alle speelsters/spelers dienen stamlid te zijn van de vereniging waarvoor zij 
uitkomen. Daarnaast mag elk team volgens het gestelde in Hoofdstuk II, Art.3.7 één 
gastspeelster / gastspeler uitnodigen deel te nemen.
is er slechts één team dat zich voor het kampioenschap opgeeft, dan is dit team 
automatisch geplaatst voor de Europacup voor 3- c.q. 6-tallen. Dit geldt ook als zich 
voor aanvang van de vastgestelde datum opgegeven teams zich om welke reden dan 
ook terugtrekken en er slechts één team overblijft.

Organisatie
De kampioenschappen worden gespeeld op hetzelfde baansysteem als waarop de 
Europacup plaatsvindt.
Deze kampioenschappen vinden plaats op twee dagen in één weekend.
Het aantal te spelen ronden, inclusief eventuele finaleronden, wordt jaarlijks door de 
wedstrijdcommissie vastgesteld.
De ranglijst wordt bepaald volgens het, wat teams betreft, gestelde in Art.XII.1.9.

Bepalingen m.b.t. de Nederlandse teamkampioenschappen 4-tallen gemengd (landelijke 
hoofdklasse)

Organisatie
De landelijke hoofdklasse wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie in 
samenwerking met de districtsafdelingswedstrijdleiders. De dagelijkse leiding is in 
handen van het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie.
De data voor deze wedstrijden worden door de wedstrijdcommissie vastgesteld.
De landelijke hoofdklasse kan gespeeld worden volgens een van de volgende 
systemen;

Vorm
Kompetitievorm: elk team speelt minstens één uit- en één thuiswedstrijd 
tegen elk ander team dat in dezelfde kompetitieklasse is ingedeeld.
Toernooivorm: hierbij komen alle teams uit één kompetitieklasse op een 
bepaalde dag op hetzelfde terrein tegen elkaar uit. Het terrein van ieder 
team uit een klasse wordt minimaal één keer bezocht.
Mengvorm: een aantal van de beschikbare wedstrijddagen wordt 
volgens systeem A gespeeld en een aantal van de beschikbare 
wedstrijddagen wordt volgens systeem B gespeeld.

De vijfde speler kan worden ingezet als reservespeler (zie Hoofdstuk X) of als 
streepspeler.
De wedstrijdcommissie besluit volgens welk systeem gespeeld wordt.
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De wedstrijdcommissie besluit hoeveel ronden er gespeeld worden. Hierbij geldt 
voor elk systeem een minimum van drie ronden.
Wanneer in kompetitievorm gespeeld wordt, bepaalt de wedstrijdcommisie welke 
speelvolgorde wordt aangehouden (zie Art.XII.3.8.10.1).
Het kompetitieschema wordt door het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie 
opgesteld.
De landelijke hoofdklasse moet afgelopen zijn op de laatste kompetitiedag.

Kampioenschap, promotie en degradatie
Het op het eind van de kompetitie hoogst geklasseerde team is Nederlands 
teamkampioen 4-tallen gemengd.
Aan het eind van de kompetitie speelt het laagst geklasseerde team met de 
opgegeven en gekwalificeerde teams uit districten een promotie / degradatie 
wedstrijd op een neutrale baan en wel op beide systemen. Per dag worden er (indien 
mogelijk) vijf ronden gespeeld. De winnaar van de wedstrijd neemt de vacante 
plaats in de landelijke hoofdklasse in Bij gelijke eindigen voor de promotieplaats is 
de barrageregeling (Art.XII.1.9) van kracht.
Na sluitingsdatum voor aanmelding voor de landelijke hoofdklasse wordt de 
landelijke hoofdklasse niet meer aangevuld, tenzij het aantal teams beneden zes 
teams komt Komt het aantal teams beneden de zes teams, dan is de eerste verliezer 
van de promotie- / degradatiewedstrijd, als nog gerechtigd in de landelijke 
hoofdklasse uit te komen.
Het is niet toegestaan met meer dan twee teams van dezelfde vereniging in de 
landelijke hoofdklasse uit te komen.
Indien er twee teams van dezelfde vereniging in de landelijke hoofdklasse spelen en 
er wordt in, toernooivorm gespeeld, dan wordt de thuiswedstrijd van het laagste 
team van de vereniging op een neutrale baan, gespeeld. Het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie bepaald waar deze wedstrijd gespeeld zal gaan worden. Een 
uitzondering hierop is het als een vereniging over twee baansystemen beschikt In dat 
geval speelt het tweede team thuis op het andere baansysteem dan dat het eerste 
team de thuiswedstrijd speelt.

Deelnamegerechtigd
Een speler die deelneemt aan de landelijke hoofdklasse, moet tot de categorie sporter 
behoren en mag alleen voor zijn stamvereniging uitkomen.
Aanmelden teams
Aan- en/of afmelding van teams kan plaatsvinden tot aan een door het dagelijks bestuur 
van de wedstrijdcommissie vast te stellen datum.
Teamsamenstelling
Aan een kompetitiewedstrijd wordt deelgenomen door een team bestaande uit 4 of 5 
spelers. Afhankelijk van het gekozen systeem (Art. XII.3.8.1.3) is de vijfde speler een 
reservespeler of een streepspeler.
Aanmelden/wijzigen teamsamenstelling

Aanmelden van de teamsamenstelling kan plaatsvinden tot aan een door de het 
dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie vast te stellen datum, met opgave van 
de naam van de teamleider.
Op de helft van de teamkompetitie kan één teamspeler van een hoger naar een lager 
team worden overgezet. De gewijzigde teamsamenstelling moet schriftelijk, voor 
aanvang van de tweede helft van de kompetitie, aan de wedstrijdcoördinator worden 
gemeld.

Speeldag en tijd
De kompetitiewedstrijd worden op zondag gespeeld en beginnen om 10.00 uur tenzij 
anders is overeengekomen. Voor aanvang van de kompetitie maakt het dagelijks bestuur 
van de wedstrijdcommissie mogelijk uitzonderingen bekend.
Scheidsrechterscommissie
Voor aanvang van de wedstrijd wijzen de teamleiders in onderling overleg, volgens 
Art.XII.2.2.2, de scheidsrechterscommissie aan.
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Training en wedstrijdbegin
De thuisspelende vereniging dient ervoor te zorgen dat de bezoekende 
vereniging(en) minimaal 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd de gelegenheid 
heeft(hebben) om op het terrein te trainen.
Een kompetitiewedstrijd dient uiterlijk een half uur na de oorspronkelijk vastgestelde 
of afgesproken tijd te zijn begonnen. Kan er dan nog niet worden begonnen, dan 
heeft het team dat niet klaar is om te spelen de wedstrijd verloren.

Team- en speelvolgorde
De volgorde van de spelers in een team wordt bepaald door de teamleider en door hem 
ingevuld op het wedstrijdformulier.

Kompetitievorm
Elke ronde speelt men tegen een andere speler uit het team van de tegenpartij, 
volgens een vastgesteld schema. De spelers van het thuisspelende team spelen 
altijd voorop, òf
Spelers met hetzelfde rangnummer in de teams spelen tegen elkaar, en wel de 
speler van het thuisspelende team eerst voorop. Na elke ronde wordt de 
volgorde in de spelersgroep gewijzigd volgens het gestelde in Art.VIII.10.

Toernooivorm
Spelers met hetzelfde rangnummer vormen spelersgroepen van tenminste 2 spelers 
van verschillende verenigingen. Na elke ronde wordt de volgorde in de spelersgroep 
gewijzigd volgens het gestelde in Art.VIII.10.

Puntentelling
Teamscore
Bij het onvolledig opkomen van een team zie Art.XII.3.8.17. Voor een systeem 
waarbij gespeeld wordt met een wisselspeler (zie Hoofdstuk X, Reglement 
reservespeler) is de teamscore de optelsom van de scores van de 4 spelers. Voor een 
systeem waarbij gespeeld wordt met een streepspeler wordt bij een team opgekomen 
met 5 spelers de score van één speler met de hoogste score niet meegeteld.
Kompetitievorm

Rondepunten
Per ronde krijgt het team met de laagste score twee rondepunten en het team 
met de hoogste score 0 rondepunten. Wanneer de scores gelijk zijn, krijgen 
beide teams één rondepunt
Wedstrijdpunten
Per wedstrijd zijn drie wedstrijdpunten te verdelen. Het team dat over de 
gehele wedstrijd de laagste score heeft behaald, krijgt hiervoor twee 
wedstrijdpunten en het team met de hoogste score krijgt 0 wedstrijdpunten. 
Wanneer de score van beide teams gelijk is, krijgen beide teams één 
wedstrijdpunt. Het team dat over de gehele wedstrijd het meeste aantal 
rondepunten heeft behaald, krijgt hiervoor één wedstrijdpunt en het team met 
het minste aantal rondepunten krijgt 0 wedstrijdpunten. Wanneer het aantal 
rondepunten van beide teams gelijk is, krijgen beide teams hiervoor 0,5 
wedstrijdpunt.

Toernooivorm
Het team dat over de gehele wedstrijd de laagste score heeft behaald, krijgt hiervoor 
een aantal wedstrijdpunten gelijk aan het aantal in de klasse spelende teams. Het 
daaropvolgende team krijgt één wedstrijdpunt minder, enz. Eindigen twee of meer 
teams met een gelijke score, dan worden de door die teams gezamenlijk verworven 
wedstrijdpunten opgeteld en evenredig over de desbetreffende teams verdeeld.

Melden uitslag
Na afloop van een kompetitiewedstrijd dient een volledig ingevuld 
wedstrijdformulier, voorzien van de datum waarop is gespeeld en de naam van de 
hoofdscheidsrechter, te worden gezonden aan de wedstrijdcoördinator.
Het wedstrijdformulier dient uiterlijk drie werkdagen na de wedstrijddag in zijn bezit 
te zijn.
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Voor het niet tijdig inzenden en/of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier is 
een administratieve boete verschuldigd van Euro 5,-.

Standenlijst
Het totaal aantal wedstrijdpunten bepaalt de klassering van een team op de 
standenlijst.
Indien twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, is het hoogste 
aantal behaalde rondepunten (systeem A. of C.), dan wel de laagste score (systeem 
B.) doorslaggevend ter bepaling van de klassering op de standenlijst.
Indien, nadat alle wedstrijden in de klasse zijn gespeeld, er twee of meer teams zijn 
die, na toepassing van het gestelde in het voorgaande lid, de standenlijst aanvoeren 
of sluiten, dan wordt onder leiding van het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie een beslissingswedstrijd op een eventueel neutraal terrein 
gespeeld.
Een beslissingswedstrijd wordt op twee dagen in een weekend op twee 
verschillende baansystemen gespeeld. Er worden 4 ronden per dag gespeeld. Het 
totaal aantal slagen is bepalend. De ranglijst wordt daarna bepaald volgens het 
gestelde in Art.XII.1.9.

Invalregeling
Spelers van een hoger team mogen niet als (reserve)speler uitkomen voor een lager 
team. Spelers van een lager team mogen wel als (reserve)speler uitkomen voor een 
hoger team.
Als een (reserve)speler meer dan twee wedstrijden voor hetzelfde hogere team is 
uitgekomen, gaat de desbetreffende speler tot dat team behoren.

Wijziging speeldag en/of tijd
Wenst een team op een andere dag en/of tijd te spelen, dan dient men dit minimaal 
10 werkdagen voor de vastgestelde wedstrijddag aan te vragen bij de 
wedstrijdcoördinator.
Wanneer er van de speeldatum wordt afgeweken, dan moet de nieuwe datum 
maximaal 14 dagen vóór of na de op de wedstrijdkalender vastgestelde datum 
liggen, tenzij het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie een datum vaststelt.

Niet doorgaan van teamkompetitiewedstrijden
Indien een kompetitiewedstrijd door overmacht geen doorgang kan vinden, dan 
dient het team dat niet kan spelen, dit onmiddellijk te melden aan de 
wedstrijdcoördinator, onder vermelding van de reden(en).
Indien het gestelde in het voorgaande lid tijdig bekend is, wordt ook het/de andere 
team(s) nog vooraf in kennis gesteld.
Het bericht van verhindering dient tevens binnen drie werkdagen na de vastgestelde 
wedstrijddatum schriftelijk, met opgave van de reden(en), aan de 
wedstrijdcoördinator te worden gemeld. Het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie bepaalt of er van overmacht sprake is geweest. Besluit het 
dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie dat er niet van overmacht sprake is 
geweest, dan wordt de/het betreffende team(s) reglementair geacht niet te zijn 
opgekomen (zie Art.XII.3.8.18).
Indien een kompetitiewedstrijd niet is doorgegaan, dan moet de nieuwe datum 
maximaal 14 dagen na de op de wedstrijdkalender vastgestelde datum liggen, tenzij 
het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie een datum vaststelt.

Onvolledig opkomen van een team
Komt een team met drie spelers op, dan wordt voor de ontbrekende speler de hoogste 
score uit elke ronde, vermeerderd met vijf strafslagen, genoteerd, ongeacht of de hoogste 
score werd behaald door een speler van het eigen team of van de tegenpartij. Een te laat 
gekomen speler mag pas bij de start van een nieuwe ronde gaan meespelen.
Niet opkomen van een team

Komt één team met twee of minder spelers op, of verschijnt het in het geheel niet, 
dan is deze wedstrijd voor dat team verloren.
Komen beide teams met twee of minder spelers op, of verschijnen in het geheel niet, 
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dan is deze wedstrijd voor beide teams verloren.
Indien een team met twee of minder spelers opkomt, of het team verschijnt in het 
geheel niet, dan is een administratieve boete verschuldigd van Euro 25,- per team dat 
door het met compleet of in het geheel niet verschijnen van dat team benadeeld 
wordt Wanneer het dagelijks bestuur van de wedstrijdcom missie daartoe termen 
aanwezig acht kan het de boete verminderen dan wel kwijtschelden.
Een team dat met twee of minder opkomt, of het team verschijnt in het geheel niet 
krijgt naast de verloren wedstrijd ook nog eens het maximaal voor deze wedstrijd te 
behalen punten in mindering.
Een team dat met twee of minder spelers opkomt, of een team verschijnt in het 
geheel niet, krijgt wanneer er gespeeld wordt in toernooivorm per ronde het hoogst 
aantal slagen van die ronde + 20 strafslagen. Indien er in een uit of thuiswedstrijd 
cyclus gespeeld wordt krijgt het betreffende team voor afdeling 1 elke ronde 45 
slagen per speler en voor afdeling elke ronde 36 slagen per speler.
Een team dat met twee of minder spelers opkomt, of het team verschijnt in zijn 
geheel niet en dat gebeurt voor een tweede keer in de lopende kompetitie wordt dat 
team uit de kompetitie gehaald en komt ook niet in aanmerking voor de 
promotie/degradatie wedstrijd.

Terugtrekken van een team
Indien door welke oorzaak dan ook een team zich na de vastgestelde 
aanmeldingsdatum terugtrekt, is een administratieve boete verschuldigd van Euro 
25,- per team Dit geldt ook voor teams die zich voor de promotie/degradatie 
wedstrijd hebben aangemeld Wanneer het dagelijks bestuur van de wedstrijdcom 
missie daartoe termen aanwezig acht kan het de boete verminderen dan wel 
kwijtschelden.
Van het terugtrekken van een team dient onverwijld kennis te worden gegeven aan 
de wedstrijdcoördinator.
De wedstrijdcoördinator geeft van het terugtrekken van een team onverwijld bericht 
aan de overige teams in de desbetreffende klasse.
Indien een team zich uit de teamkompetitie terugtrekt, worden de standenlijsten 
aangepast in die zin, dat alle gespeelde wedstrijden van dat team als niet gespeeld 
worden beschouwd.

Bepalingen m.b.t. de Nederlands kampioenschapen Stergolf
VERVALLEN
Bepalingen m.b.t. de Open Nederlands indoorkampioenschap

Op voordracht van de wedstrijdcommissie kan het bondsbestuur besluiten, aan een op een 
van bondswege goedgekeurde indoorbaan  te verspelen internationaal toernooi, de status 
van "Open Nederlandse indoorkampioenschappen" te verlenen.
Deelnamegerechtigd is iedereen die door een bij de WMF aangesloten nationale bond 
gerechtigd is aan internationale toernooien deel te nemen, alsmede leden van de NMF 
(Nederlandse Midgetgolf Federatie).
De organiserende vereniging bepaalt de details voor wat betreft spelerscategorieën, 
maximaal aantal deelnemers, prijzen, inschrijfgelden, etc. Een en ander dient duidelijk te 
worden aangegeven in de uitnodiging. De uitnodiging dient aan de wedstrijdcommissie 
van de FNMB ter goedkeuring te worden voorgelegd.
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor een sportief en reglementair verloop 
van het toernooi.

Bepalingen m.b.t. de districtsteamkompetitie
Organisatie

De districtsteamkompetitiewedstrijden worden, per district, georganiseerd door de 
districtsafdelingswedstrijdleider in samenwerking met de wedstrijdcommissie. De leiding 
van de districtsteamkompetitie berust bij de districtsafdelingswedstrijdleider.
De data voor deze wedstrijden worden door de wedstrijdcommissie vastgesteld. Indien een 
combi-teamkompetitie wordt gespeeld, d.w.z. een teamkompetitie met teams uit 
verschillende afdelingen, wordt tevens bepaald op welke dag de verschillende teams van 
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de deelnemende verenigingen hun thuiswedstrijden spelen. Verenigingen die banen binnen 
verschillende afdelingen hebben dienen tevens aan te geven welk team op welk 
baansysteem speelt; een team mag daarbij kiezen voor het spelen van een combi-wedstrijd 
mits op de verschillende baansystemen een gelijk aantal ronden gespeeld wordt. 
De districtsteamkompetitie kan gespeeld worden volgens een van de volgende systemen;

Vorm
Kompetitievorm: elk team speelt minstens één uit- en één thuiswedstrijd tegen 
elk ander team dat in dezelfde kompetitieklasse is ingedeeld.
Toernooivorm: hierbij komen alle teams uit één kompetitieklasse op een 
bepaalde dag op hetzelfde terrein tegen elkaar uit. Het terrein van ieder team 
uit een klasse wordt minimaal één keer bezocht.
Mengvorm: een aantal van de beschikbare wedstrijddagen wordt volgens 
systeem A gespeeld en een aantal van de beschikbare wedstrijddagen wordt 
volgens systeem B gespeeld.

De vijfde speler kan worden ingezet als reservespeler (zie Hoofdstuk X) of als 
streepspeler.
Op de districtsbijeenkomst wordt besloten volgens welk systeem gespeeld wordt.

Op de districtsbijeenkomst wordt besloten volgens welk systeem de teamkompetitie 
gespeeld wordt en hoeveel ronden er gespeeld worden (hierbij geldt voor elk systeem een 
minimum van drie ronden). De besluitvorming vindt plaats per afdeling en per klasse, 
waarbij iedere vereniging met één of meer teams in een bepaalde klasse maximaal één stem 
heeft. Na vaststelling per klasse stelt de districtsbijeenkomst de gehele kompetitieopzet 
vast, waarbij iedere vereniging één stem heeft.
Wanneer in kompetitievorm gespeeld wordt, wordt op de districtsbijeenkomst besloten 
welke speelvolgorde wordt aangehouden (zie Art.XII.4.10.1).
De districtsteamkompetitieindeling in de verschillende klassen wordt door de 
districtsafdelingswedstrijdleider opgesteld.
De districtsteamkompetitie moet afgelopen zijn op de laatste teamkompetitiedag.

Kampioenschap, promotie en degradatie
Het op het eind van de districtsteamkompetitie hoogst geklasseerde team is kampioen in de 
klasse waarin gespeeld werd en heeft daarmee recht op promotie, behoudens het gestelde 
in lid 3 of 4 van dit artikel.
Het op het eind van de districtsteamkompetitie laagst geklasseerde team in een klasse 
degradeert naar een lagere klasse, behalve wanneer er geen lagere klasse is.
Het is niet toegestaan met meer dan twee teams van dezelfde vereniging in de 1e klasse uit 
te komen, behalve wanneer er maar één klasse is.
Een lager team van een vereniging kan niet in een hogere klasse uitkomen dan een hoger 
team van dezelfde vereniging. In voorkomend geval dient de desbetreffende vereniging de 
teams opnieuw te nummeren.
Wanneer problemen zouden kunnen ontstaan door het bepaalde in lid 3 van dit artikel kan 
de districtsafdelingswedstrijdleider, voor aanvang van de districtsteamkompetitie, 
vaststellen hoe promotie en/of degradatie in dat geval worden geregeld. Het 
districtsafdelingswedstrijdleider legt deze regeling ter goedkeuring voor aan de 
wedstrijdcommissie.
Teams in de 1e klassen dienen bij de aanmelding van een team, aan te geven of zij willen 
promoveren naar de landelijke hoofdklasse.
De opgegeven teams welke eerste zijn geworden in de 1e klasse, spelen samen met het op 
de laatste plaats geëindigde team uit de landelijke hoofdklasse een promotie / 
degradatiewedstrijd om het aantal beschikbare plaatsen in de landelijke hoofdklasse.
Er vindt automatisch promotie plaats indien de landelijke hoofdklasse samen met de 
opgegeven en gekwalificeerde teams, gelijk dan wel minder dan het aantal toegestane 
teams bevat.
Bij de deelname en het spelen van de beslissingswedstrijd dient rekening gehouden te 
worden met Art.XII.3.8.2.4.
De promotie / degradatiewedstrijd wordt op twee dagen in één weekend op twee 
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verschillende baansystemen gespeeld. Per dag worden (indien mogelijk) vijf ronden 
gespeeld. Het totaal aantal slagen is bepalend. De ranglijst wordt daarna bepaald volgens 
het gestelde in Art.XII.1.9.
Indien een team uit de landelijke hoofdklasse degradeert naar zijn district, dan degradeert 
ook het voorlaatst geklasseerde team in de betreffende 1e klasse naar een lagere klasse, 
behalve wanneer er ook promotie uit deze klasse plaatsvindt of als er geen lagere klasse is.
Indien een team uit de landelijke hoofdklasse degradeert en Art.XII.4.2.3 gaat gelden dan 
zal het laagste team van de betreffende vereniging naar een lagere klasse degraderen, 
behalve wanneer er geen lagere klasse is.
Indien een klasse uit minder dan zes teams bestaat, dan is de 
districtsafdelingswedstrijdleider vrij in het opvullen van deze klassen.
Komt een team vrijwillig terug naar het district, wordt dit team in de klasse geplaatst 
waarin het eerst lagere team van dezelfde vereniging speelt. Het eerst lagere team neemt 
plaats van het volgend lagere team in, enz. (1e team neemt plaats in van 2e team; 2e team 
neemt plaats in van 3e team enz.). Heeft de vereniging geen lager team dan wordt het team 
in de laagste klasse van het district geplaatst. Er is een administratieve boete verschuldigd 
van Euro 25,-.

Deelnamegerechtigd
Een speler die deelneemt aan de districtsteamkompetitie, moet tot de categorie sporter behoren.
Aanmelden teams
Aan- en/of afmelding van teams kan plaatsvinden tot aan een door de 
districtsafdelingswedstrijdleider vast te stellen datum.
Teamsamenstelling
Aan een kompetitiewedstrijd wordt deelgenomen door een team bestaande uit 4 of 5 spelers. 
Afhankelijk van het gekozen systeem (Art. XII.4.1.3) is de vijfde speler een reservespeler of een 
streepspeler.
Aanmelden/wijzigen teamsamenstelling

Aanmelden van de teamsamenstelling kan plaatsvinden tot aan een door de 
districtsafdelingswedstrijdleider vast te stellen datum, met opgave van de naam van de 
teamleider.
Op de helft van de teamkompetitie kan één teamspeler van een hoger naar een lager team 
worden overgezet. De gewijzigde teamsamenstelling moet schriftelijk aan de 
wedstrijdcommissie worden gemeld, voor aanvang van de tweede helft van de kompetitie.

Speeldag en tijd
Op zaterdag of zondag dient een districtsteamkompetitiewedstrijd tussen 09.00 en 11.00 uur te 
beginnen. Op een door-de-weekse avond dient een districtsteamkompetitiewedstrijd tussen 19.30 
en 20.30 uur te beginnen. De districtsafdelingswedstrijdleider legt voor aanvang van de 
kompetitie een standaard wedstrijddag en een standaard aanvangstijdstip vast.
Scheidsrechterscommissie
Voor aanvang van de wedstrijd wijzen de teamleiders in onderling overleg, volgens 
Art.XII.2.2.2, de scheidsrechterscommissie aan.
Training en wedstrijdbegin

De thuisspelende vereniging dient ervoor te zorgen dat de bezoekende vereniging(en) 
minimaal 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd de gelegenheid heeft(hebben) om op 
het terrein te trainen.
Een districtsteamkompetitiewedstrijd dient uiterlijk een half uur na de oorspronkelijk 
vastgestelde of afgesproken tijd te zijn begonnen. Kan er dan nog niet worden begonnen, 
dan heeft het team dat niet klaar is om te spelen de wedstrijd verloren.

Team- en speelvolgorde
De volgorde van de spelers in een team wordt bepaald door de teamleider en door hem ingevuld 
op het wedstrijdformulier.

Kompetitievorm
Elke ronde speelt men tegen een andere speler uit het team van de tegenpartij, 
volgens een vastgesteld schema. De spelers van het thuisspelende team spelen altijd 
voorop, òf
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Spelers met hetzelfde rangnummer in de teams spelen tegen elkaar, en wel de speler 
van het thuisspelende team eerst voorop. Na elke ronde wordt de volgorde in de 
spelersgroep gewijzigd volgens het gestelde in Art.VIII.10.

Toernooivorm
Spelers met hetzelfde rangnummer vormen spelersgroepen van tenminste 2 spelers van 
verschillende verenigingen. Na elke ronde wordt de volgorde in de spelersgroep gewijzigd 
volgens het gestelde in Art.VIII.10.
Voor beide vormen geldt dat het hoogste thuis spelende team voorop speelt en wel: team 1 
vóór team 2, team 2 vóór team 3, enz.

Puntentelling
Teamscore
Bij het onvolledig opkomen van een team zie Art.XII.4.8.17. Voor een systeem waarbij 
gespeeld wordt met een wisselspeler (zie Hoofdstuk X, Reglement reservespeler) is de 
teamscore de optelsom van de scores van de 4 spelers. Voor een systeem waarbij gespeeld 
wordt met een streepspeler wordt bij een team opgekomen met 5 spelers de score van één 
speler met de hoogste score niet meegeteld.
Kompetitievorm

Rondepunten
Per ronde krijgt het team met de laagste score twee rondepunten en het team met de 
hoogste score 0 rondepunten. Wanneer de scores gelijk zijn, krijgen beide teams één 
rondepunt.
Wedstrijdpunten
Per wedstrijd zijn drie wedstrijdpunten te verdelen. Het team dat over de gehele 
wedstrijd de laagste score heeft behaald, krijgt hiervoor twee wedstrijdpunten en het 
team met de hoogste score krijgt 0 wedstrijdpunten. Wanneer de score van beide 
teams gelijk is, krijgen beide teams één wedstrijdpunt. Het team dat over de gehele 
wedstrijd het meeste aantal rondepunten heeft behaald, krijgt hiervoor één 
wedstrijdpunt en het team met het minste aantal rondepunten krijgt 0 
wedstrijdpunten. Wanneer het aantal rondepunten van beide teams gelijk is, krijgen 
beide teams hiervoor 0,5 wedstrijdpunt.

Toernooivorm
Het team dat over de gehele wedstrijd de laagste score heeft behaald, krijgt hiervoor een 
aantal wedstrijdpunten gelijk aan het aantal in de klasse spelende teams. Het 
daaropvolgende team krijgt één wedstrijdpunt minder, enz. Eindigen twee of meer teams 
met een gelijke score, dan worden de door die teams gezamenlijk verworven 
wedstrijdpunten opgeteld en evenredig over de desbetreffende teams verdeeld.

Melden uitslag
Na afloop van een districtsteamkompetitiewedstrijd dient een volledig ingevuld 
wedstrijdformulier, voorzien van de datum waarop is gespeeld en de naam van de 
hoofdscheidsrechter, te worden gezonden aan de districtsafdelingswedstrijdleider.
Het wedstrijdformulier dient uiterlijk drie werkdagen na de wedstrijddag in zijn bezit te 
zijn.
Voor het niet tijdig inzenden en/of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier is een 
administratieve boete verschuldigd van Euro 5,-.

Standenlijst
Het totaal aantal wedstrijdpunten bepaalt de klassering van een team op de standenlijst in 
de desbetreffende klasse.
Indien twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, is het hoogste aantal 
behaalde rondepunten (systeem A. of C.), dan wel de laagste score (systeem B.) 
doorslaggevend ter bepaling van de klassering op de standenlijst in de desbetreffende 
klasse.
Indien, nadat alle wedstrijden in de klasse zijn gespeeld, er twee of meer teams zijn die, na 
toepassing van het gestelde in het voorgaande lid, de standenlijst aanvoeren of sluiten, dan 
wordt onder leiding van de districtsafdelingswedstrijdleider een beslissingswedstrijd op een 
eventueel neutraal terrein gespeeld.
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Een beslissingswedstrijd wordt op een dag. Er worden 4 ronden gespeeld. Het totaal aantal 
slagen is bepalend. De ranglijst wordt daarna bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.

Invalregeling
Spelers van een hoger team mogen niet als (reserve)speler uitkomen voor een lager team. 
Spelers van een lager team mogen wel als (reserve)speler uitkomen voor een hoger team.
Als een (reserve)speler meer dan twee wedstrijden voor hetzelfde hogere team is 
uitgekomen, gaat de desbetreffende speler tot dat team behoren.

Wijziging speeldag en/of tijd
Wenst een team op een andere dag en/of tijd te spelen, dan dient men dit minimaal 5 
werkdagen voor de vastgestelde wedstrijddag aan te vragen bij de 
districtsafdelingswedstrijdleider.
Wanneer er van de speeldatum wordt afgeweken, dan moet de nieuwe datum maximaal 14 
dagen vóór of na de op de wedstrijdkalender vastgestelde datum liggen, tenzij de 
districtsafdelingswedstrijdleider een datum vaststelt.

Niet doorgaan van districtsteamkompetitiewedstrijden
Indien een districtsteamkompetitiewedstrijd door overmacht geen doorgang kan vinden, 
dan dient het team dat niet kan spelen, dit onmiddellijk te melden aan de 
districtsafdelingswedstrijdleider, onder vermelding van de reden(en).
Indien het gestelde in het voorgaande lid tijdig bekend is, wordt ook het andere team nog 
vooraf in kennis gesteld.
Het bericht van verhindering dient tevens binnen drie werkdagen na de vastgestelde 
wedstrijddatum schriftelijk, met opgave van de reden(en), aan de 
districtsafdelingswedstrijdleider te worden gemeld. Hij bepaalt of er van overmacht sprake 
is geweest. Besluit de districtsafdelingswedstrijdleider dat er niet van overmacht sprake is 
geweest, dan wordt het betreffende team reglementair geacht niet te zijn opgekomen (zie 
Art.XII.4.18).
Indien een districtsteamkompetitiewedstrijd niet is doorgegaan, dan moet de nieuwe datum 
maximaal 14 dagen na de op de wedstrijdkalender vastgestelde datum liggen, tenzij de 
districtsafdelingswedstrijdleider een datum vaststelt.

Onvolledig opkomen van een team
Komt een team met drie spelers op, dan wordt voor de ontbrekende speler de hoogste score uit 
elke ronde, vermeerderd met vijf strafslagen, genoteerd, ongeacht of de hoogste score werd 
behaald door een speler van het eigen team of van de tegenpartij. Een te laat gekomen speler mag 
pas bij de start van een nieuwe ronde gaan meespelen.
Niet opkomen van een team

Komt één team met twee of minder spelers op, of verschijnt het in het geheel niet, dan is 
deze wedstrijd voor dat team verloren.
Komen beide teams met twee of minder spelers op, of verschijnen in het geheel niet, dan is 
deze wedstrijd voor beide teams verloren.
Indien een team met twee of minder spelers opkomt, of het team verschijnt in het geheel 
niet dan is een administratieve boete verschuldigd van Euro 25,- per team dat door het niet 
compleet of in het geheel niet verschijnen van dat team benadeeld wordt. Wanneer het 
dagelijks bestuur van de wedstrijdcom missie daartoe termen aanwezig acht, kan het de 
boete verminderen dan wel kwijtschelden.
Een team dat met twee of minder opkomt, of het team verschijnt in het geheel niet, krijgt 
naast de verloren wedstrijd ook nog eens het maximaal voor deze wedstrijd te behalen 
punten in mindering.
Een team dat met twee of minder spelers opkomt, of een team verschijnt in het geheel niet 
krijgt wanneer er gespeeld wordt in toernooivorm per ronde het hoogst aantal slagen 
van'die ronde + 20 strafslagen. Indien er in een uit of thuiswedstrijd cyclus gespeeld wordt, 
krijgt het betreffende team voor afdeling 1 elke ronde 45 slagen per speler en voor afdeling 
2 elke ronde 36 slagen per speler.
Een team dat met twee of minder spelers opkomt, of het team verschijnt in zijn geheel niet 
en dat gebeurt voor een tweede keer in de lopende kompetitie wordt dat team uit de 
kompetitie gehaald en komt ook niet in aanmerking voor de promotie/degradatie wedstrijd.
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Terugtrekken van een team
Indien door welke oorzaak dan ook een team zich na de vastgestelde aanmeldingsdatum 
terugtrekt, is een administratieve boete verschuldigd van Euro 25,- per team. Wanneer de 
districtsafdelingswedstrijdleider daartoe termen aanwezig acht, kan het de boete 
verminderen dan wel kwijtschelden.
Van het terugtrekken van een team dient onverwijld kennis te worden gegeven aan de 
districtsafdelingswedstrijdleider en aan de wedstrijdcommissie.
De districtsafdelingswedstrijdleider geeft van het terugtrekken van een team onverwijld 
bericht aan de overige teams in de desbetreffende klasse.
Indien een team zich uit de districts teamkompetitie terugtrekt, worden de standenlijsten 
aangepast in die zin, dat alle gespeelde wedstrijden van dat team als niet gespeeld worden 
beschouwd.

Bepalingen m.b.t. de districtskampioenschappen
Individuele districtsafdelingskampioenschappen

Deelnamegerechtigd
Een speler/speelster die deelneemt aan een individueel 
districtsafdelingskampioenschap moet stamlid zijn van een vereniging in het 
betreffende district. Spelers/speelsters die niet zijn aangesloten bij een vereniging 
van de FNMB, maar wel lid zijn van een vereniging van een bij de WMF 
aangesloten bond, zijn deelnamegerechtigd aan het individueel 
districtsafdelingskampioenschap in het district waar zij woonachtig zijn. Alle 
spelers/speelsters moeten tot de categorie sporter behoren.
De districtsafdelingswedstrjdleider kan, in overleg met het dagelijks bestuur van de 
wedstrijdcommissie, andere spelers van verenigingen in het desbetreffende district 
toelaten tot de individuele districtsafdelingskampioenschappen.

Klassen
De districtsafdelingwedstrijdleider geeft in de uitnodiging aan in welke categorieën en 
klassen er gespeeld wordt.
Organisatie

Op de districtsbijeenkomst wordt bepaald op welke wijze de 
districtsafdelingskampioenschappen worden gespeeld.
Het aantal te spelen ronden wordt jaarlijks door de districtsafdelingswedstrijdleider 
vastgesteld.
De ranglijst wordt bepaald volgens het gestelde in Art.XII.1.9.

Districtsbekerkampioenschappen voor teams
De bekerkampioenschappen voor teams worden georganiseerd door de 
districtsafdelingswedstrijdleider in overleg met de wedstrijdcommissie. Per district berust 
de leiding van de bekerkampioenschappen voor teams bij de 
districtsafdelingswedstrijdleider.
De wijze waarop de bekerkampioenschappen voor teams gehouden worden, wordt in de 
districten op de districtsbijeenkomst vastgesteld.
In de bekerkampioenschappen voor teams is een speler speelgerechtigd indien deze speler 
stamlid- dan wel kompetitie-lid is van een in het district gevestigde vereniging.
Een speler mag gedurende de bekerkompetitie slechts voor één vereniging in het district 
uitkomen (indien per afdeling wordt gespeeld, geldt dit per afdeling).
Voor de bekerkampioenschappen voor teams zijn de volgende artikelen uit de paragraaf 
'Bepalingen m.b.t. de districtsteamkompetitie' van toepassing: Artikelen XII.4.4, XII.4.6.1, 
XII.4.9, XII.4.12, XII.4.14-XII.4.16.

Bepalingen m.b.t. de toernooien
Algemeen

Toernooivormen
Een vereniging kan één van de volgende evenementen organiseren:

Een internationaal toernooi
Een nationaal toernooi.
Een nationaal toernooi kent de volgende onderverdeling: een landelijk 
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toernooi, een regionaal toernooi, òf een vriendschappelijk toernooi. Verder 
kan een vereniging voor eigen doeleinden interne verenigingswedstrijden 
organiseren.

Verder geldt:
door de bond kan een internationaal toernooi georganiseerd worden,
door de wedstrijdcommissie kan een landelijk toernooi georganiseerd worden,
door een districtsafdelingswedstrijdleider kan, met toestemming van de 
wedstrijdcommissie, een regionaal toernooi georganiseerd worden.

Deelnamegerechtigd
Voor internationale toernooien staat deelname open aan: alle bij de bond aangesloten 
verenigingen èn alle buitenlandse verenigingen aangesloten bij een midgetgolfbond 
die lid is van de WMF. De deelnemende verenigingsleden moeten tot de categorie 
sporter behoren.
Voor landelijke toernooien staat deelname open aan: alle bij de bond aangesloten 
verenigingen, alle buitenlandse verenigingen, aangesloten bij de WMF, indien de 
thuisbaan van de desbetreffende vereniging op minder dan 20 km afstand 
(hemelsbreed) van de Nederlandse grens is gevestigd (grensgebied) en maximaal 6 
spelers (geen teams) die lid zijn van buitenlandse verenigingen. De deelnemende 
verenigingsleden moeten tot de categorie sporter behoren. Uitzonderingen: 
verenigingsleden welke behoren tot de categorie semisporter mogen deelnemen aan 
een landelijk toernooi binnen hun eigen district. Verenigingsleden welke behoren tot 
de categorie recreant mogen deelnemen aan een landelijk toernooi georganiseerd 
door de eigen vereniging.
Voor regionale toernooien staat deelname open aan: alle bij de bond aangesloten 
verenigingen die binnen hetzelfde district zijn ingedeeld, alle bij de bond 
aangesloten verenigingen uit een ander district, mits de thuisbaan van de 
desbetreffende vereniging op minder dan 30 km afstand (hemelsbreed) van de 
thuisbaan van de organiserende vereniging gevestigd is en alle buitenlandse 
verenigingen die voldoen aan het vermelde in lid 2.2 van dit artikel, mits de 
thuisbaan van de desbetreffende vereniging op minder dan 30 km afstand 
(hemelsbreed) van de thuisbaan van de organiserende vereniging gevestigd is. De 
deelnemende verenigingsleden moeten tot de categorie sporter dan wel semisporter 
behoren. Uitzondering: verenigingsleden welke behoren tot de categorie recreant 
mogen deelnemen aan een regionaal toernooi georganiseerd door de eigen 
vereniging.
Voor vriendschappelijke toernooien staat deelname open aan: één of meer andere 
verenigingen tot een maximum van vijf, daaronder begrepen buitenlandse 
verenigingen die voldoen aan het vermelde in lid 2.2 van dit artikel. De 
deelnemende verenigingsleden moeten tot de categorie sporter, semisporter dan wel 
recreant behoren.
Voor interne verenigingswedstrijden staat deelname open aan: de leden van de 
organiserende vereniging èn door die vereniging te bepalen andere personen, zijnde 
géén verenigingsleden van andere verenigingen die zijn aangesloten bij de bond.
Op het gestelde in lid 2.2, 2.3 of 2.4 van dit artikel kan, op schriftelijk verzoek van 
de organiserende vereniging, het dagelijks bestuur van de wedstrijdcommissie 
ontheffing verlenen en toestemming geven voor het laten deelnemen van andere niet 
tot de genoemde speltechnische categorieën behorende personen. Wanneer het 
bestuur van de wedstrijdcommissie ontheffing verleent, kan zij hieraan beperkingen 
opleggen. De ontheffing wordt schriftelijk bevestigd.
Indien een buitenlandse vereniging, aangesloten bij een landelijke bond die is 
aangesloten bij de WMF, een toernooi, zijnde geen internationaal toernooi, 
organiseert, dan mag aan dit toernooi worden deelgenomen door sportleden van 
Nederlandse verenigingen, indien de thuisbaan van de desbetreffende vereniging is 
gelegen op minder dan 20 km afstand (hemelsbreed) van de grens tussen Nederland 
en het desbetreffende land (grensgebied).
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Toernooiaanvraag
De vereniging die een internationaal toernooi wenst te organiseren, meldt dit vóór 20 
september van het voorgaande kalenderjaar bij het bondsbureau d.m.v. een in 
tweevoud ingevuld 'toernooiaanvraagformulier'.
De vereniging die een landelijk toernooi wenst te organiseren, meldt dit vóór 1 
januari via het bondsbureau bij de desbetreffende afdelingswedstrijdleider d.m.v. een 
in tweevoud ingevuld 'toernooiaanvraagformulier'.
De vereniging die een regionaal toernooi wenst te organiseren, meldt dit tenminste 
drie maanden van tevoren via het bondsbureau bij de desbetreffende 
afdelingswedstrijdleider d.m.v. een in tweevoud ingevuld 
'toernooiaanvraagformulier'.
De vereniging die een vriendschappelijk toernooi wenst te organiseren, meldt dit 
tenminste één maand van tevoren schriftelijk aan de desbetreffende 
afdelingswedstrijdleider met opgave van de deelnemende verenigingen. De 
wedstrijdcommissie kan een vriendschappelijk toernooi verbieden.
De aanvraag van een toernooi dient vergezeld te gaan van een schriftelijke 
verklaring van de baaneigenaar dan wel baanbeheerder waarin deze toestemming 
geeft voor het houden van het toernooi op de geplande datum.
Voor een volgens Art.XII.6.1.1.2 georganiseerd toernooi geldt dezelfde 
aanmeldingstermijn als voor de verenigingen.
Wanneer de melding niet plaatsvindt, is een administratieve boete verschuldigd van 
Euro 25,- per toernooidag.
Een interne verenigingswedstrijd hoeft niet gemeld te worden.
De betreffende afdelingswedstrijdleider beslist over de toernooiaanvraag.

Wedstrijd- en toernooikalender
Na goedkeuring van de toernooiaanvraag door de betreffende afdelingswedstrijdleider 
wordt het toernooi op de 'wedstrijd- en toernooikalender' geplaatst met een aanduiding of 
het desbetreffende toernooi internationaal, landelijk of regionaal is. Een internationaal 
toernooi moet op de 'internationale toernooikalender' geplaatst zijn (zie Art.XII.6.2.2).
Vriendschappelijke toernooien worden niet op de 'wedstrijd- en toernooikalender' 
geplaatst.
Inschrijving

De inschrijving voor een toernooi dient te geschieden met, bij het bondsbureau 
verkrijgbare, 'toernooiinschrijfformulieren'.
Inschrijving verplicht de desbetreffende vereniging tot betaling van het inschrijfgeld, 
ook indien door één of meerdere spelers, om welke reden dan ook, niet wordt 
deelgenomen.
Een speler mag in een hogere klasse inschrijven dan de klasse waarin hij op dat 
moment speelt. In een lagere klasse inschrijven is niet toegestaan.
Leden van een buitenlandse vereniging dienen altijd te worden ingedeeld in de 
hoogste klasse.
Een speler kan tijdens een toernooi niet meer van klasse veranderen.

Verantwoordelijkheid
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding en het 
correcte verloop van het toernooi. Evenzo is de bond, de wedstrijdcommissie of de 
districtsafdelingswedstrijdleider voor de correcte voorbereiding en het correcte verloop van 
een door hen georganiseerd toernooi verantwoordelijk.

Internationale toernooien1

Begrip
Internationale toernooi, in de zin van de WMF-bepalingen, is elk toernooi waaraan teams 
of meer dan 6 spelers uit andere nationale bonden, komende van buiten het grensgebied, 
deelnemen. Als grensgebied geldt een zone van 20 km breed langs de landsgrens van de 
organisator. Loopt de grens door of langs de rand van water (zee, meer, rivier), dan gelden 
de kust dan wel de oever als referentie. Bepalend voor de toewijzing is de plaats van de 
thuisbaan van de vereniging. De technische commissie van de WMF kan, op aanvraag, 
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verenigingen de bij dit gebied horende status geven.
Aanmeldingsplicht
Internationale toernooien dienen met opgave van de speeldatum van het evenement tot 
20september van het voorafgaande kalenderjaar via de FNMB bij de WMF-wedstrijdleider 
aangemeld te worden. Alleen in de internationale toernooikalender opgenomen toernooien 
mogen als internationaal toernooi verspeeld worden.
Organisatierecht
Internationale toernooien kunnen worden georganiseerd door de FNMB en aangesloten 
verenigingen.
Organisatie
Voor de organisatie van een internationaal toernooi zijn de in dit reglement vastgestelde 
richtlijnen bindend. Nationale reglementen die hiermee in tegenspraak zijn, hebben geen 
geldigheid.
Categorieën
Internationale toernooien kunnen uitgeschreven worden in de volgende categorieën:

Individueel: dames senioren 2 (DS2), dames senioren 1 (DS1), dames (D), meisjes 
junioren (MJ), meisjes scholieren (MS), heren senioren 2 (HS2), heren senioren 1 
(HS1), heren (H), jongens junioren (JJ) èn jongens scholieren (JS).
De categorieën mogen volgens het volgende schema samengevoegd worden:
HS2 > HS > H < JJ < JS, òf DS2 > DS1 > D < MJ < MS.
Tot senioren 2 behoren senioren (vrijwillig) vanaf het jaar waarin zij 59 worden.
Teams: herenteams 6 personen (H, HS; max. 2 JJ), damesteams 3 personen (D, DS; 
max. 1 MJ), jeugdteams 3 personen (JJ, MJ, JS, MS) en verenigingsteams 4 
personen (alle categorieën). Een speler mag maar in één team ingezet worden. 
Teams die bestaan uit leden van meerdere verenigingen, zijn niet toegestaan.
Koppels: koppels worden gevormd door twee spelers (onafhankelijk van 
categorieën en/of verenigingslidmaatschap).

Spelregels
Geldig zijn de internationale spelregels voor de midgetgolfsport en aanhangsels.
Categorieën en ronden
Bij internationale toernooien worden voor de individuele klassementen tenminste drie 
ronden gespeeld, voor de team klassementen tenminste twee ronden. Iedere deelnemer 
moet tenminste twee ronden spelen. Tussen- dan wel finaleronden met gereduceerd 
deelnemersaantal zijn vanaf de 3e ronde toegelaten. In geen enkele categorie mag echter 
het aantal van de gekwalificeerde spelers kleiner dan drie worden. Een categorie kan pas 
geteld worden als deze tenminste vier spelers dan wel drie teams bevat.
Speelvolgorde bij finaleronden
Bij finaleronden starten de spelers in de desbetreffende categorieën volgens de 
uitslagenlijst van de voorronden. De spelers met de hoogste score starten als eerste.
Start- en tijdschema's
De start- en tijdschema's voor alle ronden moeten op de dag vóór het toernooi, uiterlijk om 
19.00 uur, op een goed zichtbare plaats op het wedstrijdterrein bekend gemaakt worden. 
Dit geldt niet voor eventuele tussen- en finaleronden.
Deelnemersaantallen
Het aantal deelnemers dient, naar gelang de capaciteit van het terrein, binnen redelijke 
grenzen gehouden te worden. Aanmeldingen die na de inschrijvingstermijn plaatsvinden, 
mogen niet meer in behandeling worden genomen. Wanneer een limiet aan het 
deelnemersaantal gesteld is, moeten de aanmeldingen volgens datum poststempel 
behandeld worden, tot de limiet bereikt is. Eventueel mag de organisator kortingen op de 
aangemelde deelnemersaantallen aanbrengen.
Scheidsrechterscommissie
Voor elk toernooi, dan wel elke toernooigroep, dient een scheidsrechterscommissie 
benoemd te worden volgens Art.XII.2.2. De hoofdscheidsrechter moet lid zijn van de 
bond van het land waarin het toernooi georganiseerd wordt. Taken en bevoegdheden in 
het bijzonder zijn geregeld in Art.XII.2.
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Training
Tenminste één dag voor het toernooi moeten de terreinen tot 18.00 uur voor het publiek 
gesloten zijn en uitsluitend voor de training ter beschikking staan.
Trainings- en startgeld
Er kunnen trainings- en startgelden van gepaste omvang in nationale valuta worden 
geheven ter dekking van de kosten.
Prijzen
De prijzen moeten een internationaal toernooi waardig zijn. Zij hoeven echter niet 
opvallend groot te zijn.
Nationale bepalingen
Buiten de hier vastgelegde reglementen gelden voor de internationale toernooien ook de 
nationale reglementen, als de desbetreffende bond dat bepaalt. Deze reglementen moeten 
dan voor alle deelnemers ter inzage liggen. Hierbij moet het gestelde in Art.XII.6.2.4 in 
aanmerking genomen worden.
Uitslagenlijst

De uitslagenlijst moet zo snel mogelijk, maar zeker binnen een termijn van drie 
weken, aan alle deelnemende verenigingen, de betreffende bonden en aan de 
wedstrijdsecretaris van de WMF worden toegezonden.
De organiserende vereniging dient tevens binnen 14 dagen na het toernooi het 
bondsbureau een volledige uitslagenlijst inclusief een 'toernooiverklaring' per 
speeldag toe te zenden. 

Wordt hieraan niet voldaan, dan is een administratieve boete verschuldigd van Euro 25,-.
Nationale toernooien

Categorieën
Categorieën waarvoor toernooien kunnen worden uitgeschreven zijn vermeld in 
Art.XII.1.1.
Deelnemersaantallen

Het aantal deelnemers dient, naar gelang de capaciteit van het terrein, binnen 
redelijke grenzen gehouden te worden. Aanmeldingen die na de inschrijvingstermijn 
plaatsvinden, mogen niet meer in behandeling worden genomen. Wanneer een limiet 
aan het deelnemersaantal gesteld is, moeten de inschrijvingen volgens datum 
poststempel behandeld worden, tot de limiet bereikt is. Eventueel mag de organisator 
kortingen op de aangemelde deelnemersaantallen aanbrengen.
Bij overschrijding van het maximum toegelaten deelnemersaantal is een 
administratieve boete verschuldigd ten bedrage van tweemaal het hoogste 
inschrijfgeld per persoon voor elke deelnemer boven het maximum.
Bij deelname van niet tot spelen gerechtigde personen is een administratieve boete 
van Euro 12,- per persoon verschuldigd.

Spelregels
Geldig zijn de spelregels voor de midgetgolfsport en aanhangsels.
Categorieën en ronden
Bij nationale toernooien worden voor de individuele klasseringen tenminste drie ronden 
gespeeld, voor de teamklasseringen tenminste twee ronden. Tussen- dan wel finaleronden 
met gereduceerd deelnemersaantal zijn vanaf de 3e ronde toegelaten. In geen enkele 
categorie mag echter het aantal van de gekwalificeerde spelers kleiner dan drie worden.
Teamsamenstelling
De deelnemende vereniging is vrij in het samenstellen van haar teams.
Speelvolgorde bij finaleronden
Bij finaleronden starten de spelers in de desbetreffende categorieën volgens de 
uitslagenlijst van de voorronden. De spelers met de hoogste score starten als eerste.
Toernooien met meerdere speeldagen

Het meer dan één keer deelnemen aan een toernooi met meerdere speeldagen mag 
alleen wanneer er geen spelers worden afgewezen omdat de grens van het maximaal 
toegestane aantal deelnemers per speeldag is bereikt.
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Indien men meer dagen speelt, telt de beste score van deze speeldagen voor de 
individuele klassering. Beide scores dienen op de uitslagenlijst te worden vermeld. 
Voor de teams geldt de eerste score.
Op verzoek van de organiserende vereniging kan de wedstrijdcommissie afwijkende 
bepalingen toestaan.

Prijzen
Alle beschikbare prijzen dienen ook te worden toegekend, tenzij het aantal 
deelnemers geringer is dan het aantal beschikbare prijzen.
De organiserende vereniging is verplicht de prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na 
afloop van het toernooi te doen plaatsvinden.

Uitslagenlijst
De organiserende vereniging dient binnen 14 dagen na het toernooi:

de deelnemende verenigingen een volledige uitslagenlijst toe te zenden en
het bondsbureau een volledige uitslagenlijst inclusief een 'toernooiverklaring' per 
speeldag toe te zenden.

Wordt hieraan niet voldaan, dan is een administratieve boete verschuldigd van Euro 25,-.

Bepalingen m.b.t. de internationale kampioenschappen
Onder verantwoordelijkheid van de WMF worden de volgende internationale kampioenschappen 
georganiseerd: Europese/Wereld kampioenschappen Algemeen, Europese/Wereld 
kampioenschappen Jeugd, Europese/Wereld kampioenschappen Senioren èn World Games.
Deelname door FNMB afvaardigingen
Indien dit sportief en financieel verantwoord is, streeft de FNMB er naar Nederlandse 
afvaardigingen naar de in Art.XII.7.1 genoemde evenementen te zenden.
Selectiebeleid

Afhankelijk van de grootte van de afvaardigingen naar de diverse kampioenschappen stelt 
het bestuur één of meer coaches per categorie aan.
In de aanloop naar de internationale kampioenschappen stellen de coaches in overleg met 
de wedstrijdcoördinator een voorbereidingsprogramma op. Aantallen deelnemende 
genomineerden en de (internationale) evenementen waaraan deelname gewenst is, kunnen 
van seizoen tot seizoen verschillen. Een en ander is afhankelijk van het sportieve niveau en 
de financiële haalbaarheid.
De coaches hebben eveneens tot taak om voor hun categorie een aantal spelers te 
nomineren die in hun ogen in aanmerking komen voor uitzending naar internationale 
kampioenschappen.

Begeleiding van Nederlandse afvaardigingen
De coaches begeleiden de nationale afvaardigingen tijdens nationale en internationale 
evenementen en kampioenschappen. De begeleiding richt zich voornamelijk op het 
sportieve aspect. Daarnaast kunnen andere, voor de afvaardiging van belang zijnde taken 
worden vervuld.
Naast coaches worden chefs d'equipe aangesteld door het bestuur. Zij hebben tot taak reis 
en verblijf van de FNMB-afvaardiging bij nationale en internationale evenementen en 
kampioenschappen te organiseren. Bovendien kunnen zij, indien daartoe door het bestuur 
aangewezen, de FNMB vertegenwoordigen bij de tijdens de evenementen te houden 
WMF-vergaderingen.

1Vertaling WMF reglement
2Aanvulling FNMB
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk XIII  -  Richtlijnen voor shirtreclame1

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Tijdens officiële wedstrijden en trainingen is reclame op sportkleding, geldt ook voor tricots, overhemden, 
bloezes, jacks, trainingspakken, pullovers of soortgelijke sportkleding, als volgt toegestaan:

Aan de zijde van de sportkleding op welke het verenigings- of bondsembleem is aangebracht mag geen 
reclame aangebracht worden.
Hiernaast is reclame op of aan ballenkoffers toegestaan.
Reclame is alleen toegestaan indien:
- de spelers hiertegen geen bezwaar aantekenen
- alleen de vereniging of bond, maar niet de spelers, de reclamegelden ontvangen
- de reclame voor alle spelers van het team gelijk is.
Reclame op startnummers valt niet onder deze bepalingen. Spelers zijn verplicht startnummers (ook met 
reclame) te dragen indien de organisator dit wenst.
Genoemde reclameregels gelden voor alle internationale toernooien/evenementen. Ze treden buiten 
kracht als televisieuitzending of -opnames dit noodzakelijk maakt.
Tabaks-, alcohol of aanstootgevende reclame is niet toegestaan.
Deze reclameregels kunnen alleen gewijzigd worden door de algemene ledenvergadering van de 
WMF.

1Vertaling WMF reglement
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Reglementen FNMB

Hoofdstuk XIV  -  Dopingreglement1

laatstelijk bijgewerkt op 16 November 2003

Algemeen
De richtlijnen van de W.M.F. (World Minigolf Federation) zijn gebaseerd op het wereldwijde Anti 
Doping Charta tot bestrijding van het dopinggebruik.

Begripsbepalingen
Doping is iedere poging om op een niet fysiologische manier een toename van het 
prestatieniveau van de sporter te bewerkstellingen door gebruik (inname, oraal, door injectie, of 
door iedere andere toediening van een dopingsubstantie door de sporter zelf of door zijn/haar 
verzorger) voor of tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens de trainingen.

Dopingsubstanties in de zin van deze richtlijn zijn:
stimulantia (b.v. amfetamines)
analeptica (zoals camfer- en strychninederivaten)
anabolica en anabole steroïden
narcotica, neuroleptica, analgetica
plaatselijk toegediende anaestetica
hypnotica, sedativa
antidepressiva, psychopharmaca
diuretica
spierrelaxantia
corticosteroïden
beta-receptorenblockers
alcohol (ethanol)
coffeïne (bij een concentratie > 15 microgram per ml. urine)
alle overige substanties, die onder de bedoeling van art. 2.1 vallen.

Verbod
Het gebruik van dopingsubstanties, zoals genoemd in art. 2 is verboden en wordt bestraft.
De W.M.F, en de bij haar aangesloten nationale sportorganisaties nemen in de 
arbeidsovereenkomsten van bij haar in dienst zijnde personen, die de sporters verzorgen, 
bepalingen op, hoe een bestraffing wordt toegepast, wanneer een overtreding tegen dit 
dopingreglement plaats vindt.
Voor de bepaling van de strafmaat bij een uitgevoerd -of uitgelokt dopinggebruik is punt 7 van 
dit dopingreglement van kracht.

Toepassing op medische gronden en uitzonderingen
Op medische gronden mogen de onder art. 2.2 genoemde middelen door sporters in principe niet 
gebruikt worden, zolang zij deelnemen aan de wedstrijd.
Indien een sporter beschikt over een schriftelijke verklaring van een arts, waaruit blijkt, dat het 
gebruik van medicamenten, waarin stoffen voorkomen, die zijn vermeld in dit dopingreglement, 
wordt voorgeschreven, dan is dit reglement niet van toepassing, voor zover het betreft het 
gebruik van de voorgeschreven medicamenten.
De verklaring van de arts mag niet ouder zijn 6 (zes) maanden; bij een verklaring van een arts in 
dienst van de bond of in dienst van het ministerie van volksgezondheid, is de geldigheidsduur 12 
(twaalf) maanden.
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De verklaring van de arts is bij een controle tijdens de wedstrijd alleen dan geldig, wanneer deze 
voor het begin van de wedstrijd ongevraagd aan de wedstrijdleiding (jury, scheidsrechter) is 
overlegd.
Plaatselijke toegepaste anaesthetica.
Het plaatselijk injecteren van anaesthtica is onder de volgende voorwaarden toegestaan:

Toegepast mogen worden procaine, xylocaine, carbocaine, etc., maar niet cocaïne.
Het injecteren is alleen plaatselijk ofin een gewricht toegestaan.
Een duidelijke indicatiestelling van een arts moet aanwezig zijn.

Corticosteroïden
De plaatselijke toepassing van corticosteroïden bijvoorbeeld in de vorm van een zalf wordt 
toegestaan. Andere toepassingsvormen zoals inhaleren, injecteren of orale inname vallen onder 
dit reglement, zoals vermeld in art. 2.2.

Geldigheid
Dit reglement is van toepassing voor alle sporters van de W.M.F, en van alle sporters van
F.N.M.B.
De W.M.F, en de F.N.M.B. moeten de sporters en de verzorgers informeren over dit 
dopingreglement. Hieraan is voldaan, wanneer in een uitnodiging voor een wedstrijd of tijdens 
de "technische bespreking" aandacht voor dit dopingreglement is gevraagd.
De F.N.M.B., aangesloten bij de W.M.F., is verplicht om dit dopingreglement in haar statuten of 
reglementen op te nemen en ze bekend te maken bij de organisaties, die met de uitvoering van 
dopingcontroles zij.n belast

Dopingcontroles
Dopingcontroles kunnen tijdens de training, voor de wedstrijd en speciaal bij kampioenschappen 
en officiële toernooien worden uitgevoerd.
Dopingcontroles worden uitgevoerd door afname van een urinemonster; bij een alcoholtest zal de 
controle met een blaastest worden uitgevoerd en bij een positief resultaat, met toestemming van 
de sporter, gevolgd door een bloedproef.
De sporters en de verzorgers zijn verplicht om de uitvoering van de dopingcontroles tijdens de 
training en de wedstrijd toe te staan; bij het weigeren om aan een dopingcontrole mee te werken 
wordt op dezelfde manier bestraft, als ware er sprake van feitelijk dopinggebruik.
De W.M.F, of een door haar benoemde bevoegde instantie, is verplicht om de dopingcontroles te 
coördineren en voor te bereiden, speciaal bij wereldkampioenschappen. In het algemeen worden 
de organisatoren van deze kampioenschappen hierover niet vooraf geïnformeerd. Ruimtes om 
dopingcontroles uit te kunnen voeren moeten door de organisatoren ter beschikking worden 
gesteld.
Bij dopingcontroles, die op initiatief van andere nationale- of internationale organisaties in het 
kader van dopingbestrijding worden uitgevoerd, zal de W.M.F, of een door haar aangewezen 
bevoegde instantie garant staan voor een behoorlijke uitvoering van deze controles.
Instellingen waar de analyses worden uitgevoerd, zijn laboratoria, die daarvoor door de W.M.F., 
in overeenstemming met de F.N.M.B., zijn aangewezen.
Om goed uitvoering te kunnen geven aan dit dopingreglement, zijn bij de voorbereiding en bij de 
uitvoering van de dopingcontroles de bepalingen van de nationale sportorganisatie van kracht en 
dienen deze door alle deelnemers te worden geaccepteerd. De organisator van de wedstrijden van 
de W.M.F, is verplicht om de nationale dopingreglementen ter beschikking van alle 
belanghebbenden te stellen.
Voor zover in een afzonderlijk geval niet anders is overeengekomen, worden de kosten van de 
dopingcontroles gedragen door de feitelijke opdrachtgevers.

Straffen
Als op grond van een analyseresultaat het ongeoorloofd gebruik van dopingsubstanties is 
aangetoond, dan zal door de F.N.M.B. een straf worden opgelegd.
In het geval van een weigering om een dopingcontrole te ondergaan, wordt op ezelfde wijze als 
genoemd in art. 7.1 gestraft.
Straffen voor sporters:
De sporter, die betrapt wordt op dopinggebruik, wordt als volgt bestraft:

diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd
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minstens 1 (een) jaar verboden om deel te nemen aan wedstrijden en alle toernooien en 
kampioenschappen
bij herhaling een wedstrijdverbod voor levenslang
diskwalificatie van een sporter betekent automatisch diskwalificatie van het team, waar de 
betreffende sporter deel van uitmaakt.
alle uitslagen van wedstrijden zijn voorlopig, tot het moment waarop de dopingcontrole is 
afgesloten
de inmiddels uitgereikte prijzen dienen terstond te worden teruggegeven.

Straffen voor verzorgers:
De arbeidsovereenkomst van personen, die de sporter direct of indirect verzorgen, moeten 
een passage bevatten, dat een aangetoond dopinggebruik van de sporter een grove 
contractbreuk inhoudt en automatisch ontslag op staande voet tot gevolg heeft.
Verzorgers zonder overeenkomst worden op een vergelijkbare manier behandeld.

Het openbaar maken van de beslissingen
Beslissingen, die een gevolg zijn van straffen of van maatregelen, worden door de F.N.M.B. 
onmiddellijk openbaar gemaakt en aan de W.M.F, medegedeeld.
Overigens dienen de resultaten van de dopingcontroles strikt vertrouwelijk te worden behandeld.

Erkenning van beslissingen door andere nationale bonden
Straffen en maatregelen tengevolge van het overtreden van het dopingverbod worden, met betrekking 
tot mogelijke herhaling en tot het uitsluiten van deelname aan kampioenschappen door alle nationale 
sportorganisaties, aangesloten bij de W.M.F., erkend.

1Vertaling WMF reglement
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