Korte handleiding over de Amateurstatus Regels voor topgolfers
Introductie
Voor golfers met een lage handicap geldt dat hun grotere vaardigheid leidt tot grotere
bekendheid en dat daardoor de kans toeneemt op problemen met de Amateurstatus Regels.
Een aantal van de bepalingen in de regels gelden alleen voor spelers die over een grote
golfvaardigheid beschikken en zekere reputatie hebben verworven, dat zijn in het algemeen
spelers die nationale kampioenschappen hebben gewonnen of hun land of regio hebben
vertegenwoordigd.
De onderstaande lijst heeft ten doel een summiere handleiding te zijn om een onopzettelijke
overtreding van de Amateurstatus Regels te voorkomen.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat een aantal van de onderstaande richtlijnen op alle
amateurgolfers van toepassing is, ongeacht hun vaardigheid, en dat er bepaalde
uitzonderingen zijn die uitsluitend gelden voor evenementen voor spelers jonger dan 18 jaar.

Wat mag een amateur topgolfer wel:
-

-

informatie inwinnen over zijn vooruitzichten als professional
werken in een golfshop, met dien verstande dat hij de regels niet op andere wijze
overtreedt (bijv. het geven van golfinstructie als onderdeel van zijn werkzaamheden als
verkoper mag niet)
werken als caddie, medewerker op een golfbaan of golfbaanontwerper
deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd voor een professional tour, mits hij van tevoren
schriftelijk afstand doet van zijn recht op prijzengeld
instructie geven over de techniek van de golfswing, mits niet tegen betaling
accepteren van een prijs met een winkelwaarde van maximaal 700 Euro
accepteren van symbolische prijzen die een duidelijke inscriptie bevatten (de waarde van
deze prijzen mag boven de limiet van 700 Euro zijn)
accepteren van een gratis uitrusting van een fabrikant, mits geen naam of afbeelding van
de speler in publicaties in samenhang met de uitrusting wordt gebruikt
accepteren van gratis drank en eten tijdens een wedstrijd, mits dit aan alle deelnemers
wordt aangeboden
financiële steun van een familielid ontvangen
een onkostenvergoeding ontvangen als hij deelneemt aan een teamevenement voor zijn
land of club
financiële ondersteuning ontvangen voor deelname aan individuele evenementen, mits
deze ondersteuning geschiedt door de NGF
een onkostenvergoeding ontvangen voor een demonstratie ten behoeve van een
algemeen erkend goed doel
een studiebeurs accepteren als de voorwaarden zijn goedgekeurd door de NGF
financiële ondersteuning ontvangen voor golftraining.

Wat mag een amateur topgolfer niet:
-

een aanvraag doen om professional te worden of enige overeenkomst aangaan met een
individuele sponsor of zaakwaarnemer voor professionals
inschrijven voor een kwalificatiewedstrijd voor een professional tour zonder dat hij tevoren
schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op prijzengeld
spelen om prijzengeld
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-

-

-

een betaling of vergoeding ontvangen voor het geven van instructie over de
daadwerkelijke techniek van de golfswing of het slaan van een golfbal
een prijs accepteren met een winkelwaarde hoger dan 700 Euro (winkelwaarde is de
normaal aanbevolen verkoopprijs waarvoor koopwaar voor iedereen te koop is in de
detailhandel)
het inwisselen van een prijs of waardebon voor geld
een waardebon gebruiken voor vergoeding van reis- of hotelkosten, betaling van benzine,
een barrekening of een clublidmaatschap
een prijs accepteren die bestaat uit het vergoeden van onkosten om aan een wedstrijd
deel te nemen
een uitrusting verkopen die hij gratis van een fabrikant heeft ontvangen
zijn eigen naam of de naam van de sponsor (teamsponsoring) op zijn auto vermelden
voordelen accepteren om deel te nemen aan een golfwedstrijd, zoals gratis maaltijden of
een teruggave van inschrijfgeld, welke niet aan alle deelnemers worden aangeboden
een betaling of vergoeding accepteren voor het maken van radio- of televisieuitzendingen over golf of door het schrijven van golfartikelen of boeken, tenzij hij zelf de
auteur is en golfinstructie daarin niet voorkomt
vergoeding van onkosten ontvangen voor het spelen in een individuele golfwedstrijd van
ieder ander dan een familielid, tenzij deze vergoedingen worden verstrekt door de NGF
een bijzonder lidmaatschap of lidmaatschap tegen een lager tarief ontvangen als
aanmoediging om voor een club te spelen
zich gedragen op een manier die schadelijk wordt beschouwd voor de belangen van
amateurgolf.

Conclusie
Er moet uitdrukkelijk op worden gewezen dat deze richtlijnen door hun beknopte weergave
niet alle aspecten van de Amateurstatus Regels dekken.
Indien er enige twijfel bestaat over een voorgenomen handelwijze, dan adviser en wij u met
de Nederlandse Golf Federatie contact op te nemen.
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