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Wat is eigenlijk de status van je marker? Is hij/zij ook referee?
Aan de marker worden nogal eens allerlei verantwoordelijkheden
toegedicht. Klopt dat eigenlijk wel?
Ook hier geeft het spelregelboekje weer uitsluitsel. In het hoofdstuk
Definities staat beschreven wat een marker is: Een ‘marker’ is iemand die
door de Commissie is aangesteld om bij strokeplay (en dus ook stableford)
de score van een competitor te noteren. Hij kan een medecompetitor zijn.
Hij is geen referee.
Het ziet er dus naar uit dat de marker bitter weinig verantwoordelijkheden
heeft!
In diverse artikelen van de spelregels wordt de marker genoemd, echter
slechts in één artikel staat dat de marker iets MOET.
In Regel 6-6 Het scoren bij strokeplay, onder punt a. Noteren van scores staat vermeld: Na elke hole
behoort de marker de score met de competitor te verifiëren en deze te noteren. Na afloop van de ronde
moet de marker de scorekaart ondertekenen en aan de competitor overhandigen.
De marker moet dus de scorekaart ondertekenen, voor de rest is het zijn/haar taak om de score van de
medecompetitor te verifiëren en te noteren.
In diverse situaties tijdens het spel moet een speler wel aan de marker of aan een medecompetitor, of
zijn tegenstander bij matchplay, de gelegenheid geven bepaalde zaken waar te nemen, zoals:
 Het buiten spel verklaren van boventallige stokken (Regel 4-2);
 Beschadigd zijn van een bal (Regel 5-3);
 Het identificeren van een bal (Regel 12-2);
 Kenbaar maken dat een provisionele bal gespeeld wordt (Regel 27-2)
In al deze gevallen is de rol van de marker niet anders dan die van een tegenstander (bij matchplay) of
een medecompetitor (bij strokeplay).
Conclusie
Het is dus zeker niet zo dat een marker strafslagen uitdeelt of andere beslissingen op regeltechnisch
gebied neemt. De speler is zijn eigen referee, maar iedereen, binnen of buiten de flight, dient een
speler te wijzen op een overtreding die hij of zij begaan heeft.
Een marker die bewust een scorekaart met een te lage score tekent of een speler (of marker) die
bewust een overtreding van een speler niet meldt aan de speler zelf of de wedstrijdcommissie, dient
gediskwalificeerd te worden.
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