Wedstrijdreglementen Golfclub Grevelingenhout
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf", zoals vastgesteld door de Royal &
Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A) en de local rules, zoals van kracht op Golfclub
Grevelingenhout.
Handicapcategorieën zijn:
cat. A = exact handicap
cat. B = exact handicap
cat. C = handicap

plus - 18.0
18.1 - 36.0
37.0 - 54.0

Algemeen:
Spelers dienen de golf - en etiquetteregels in acht te nemen en moeten traag spel vermijden door,
indien van toepassing, de bal op te nemen als scoren onmogelijk is.
De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid een wedstrijd voor aanvang af te gelasten, te onderbreken
of voortijdig te beëindigen, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. onweer,
onbespeelbare greens door wateroverlast). Onderbreken en het hervatten van de wedstrijd wordt
aangegeven door middel van de sirene.
Bij onweer is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid. Naast het zoeken van een
veilig heenkomen wordt hiermee tevens bedoeld dat een speler het recht heeft de wedstrijd te
verlaten indien hij de situatie onveilig inschat, ook al is de sirene nog niet gegaan.
In alle gevallen, waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Deelnemen aan wedstrijden:
Schematische weergave deelnamemogelijkheid aan wedstrijden
Lidcode
GL99
In1
In2
In3
JL17
SL26
S en N
Buit
BLSP
P3
WG

Wedstrijden Clubkampioenschappen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Order of Merit
x
x
x
x
x
x
x

- GL99 / Senioren lid
- In1 / introductie 1e jaar - In2 / introductie 2de jaar - In3 / introductie 3de jaar
- JL17 jeugdlid t/m 21 jaar
- SL26 / jeugdlid 22 t/m 26 jaar
-S en N / Senioren lid zonder certificaat
- Buit / Buitenlid
- BLSP / Bedrijfslid
- P3 / Par3
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- WG / handicapregistratie Golfclub Grevelingenhout, geen lid.

– Clubwedstrijden staan open voor leden, introductieleden, bedrijfsleden en buitenleden van
Golfclub Grevelingenhout. Leden van de Par 3-baan kunnen een paar keer per jaar greenfeevrij
meespelen in de daarvoor aangewezen wedstrijden, bij andere wedstrijden wordt het
introductietarief gerekend.
De wedstrijdcommissie van Golfclub Grevelingenhout accepteert ook deelname van niet leden aan
wedstrijden.
Familieleden, vrienden, kennissen van leden kunnen op introductie meespelen. Deze deelnemers
kunnen alleen door leden per e-mail worden ingeschreven en het mag geen structurele basis hebben
(ter beoordeling van de commissie).
De voorwaarden zijn dat deelnemers geregistreerd zijn bij de NGF, aan de gevraagde handicapeis
voldoen, het introductietarief voor de greenfee betalen en inschrijfgeld voor de wedstrijd.
Aanmelden kan, voor de sluitingstermijn van een wedstrijd via e-mail naar
wscom@grevelingenhout.nl met daarin naam, leeftijd, handicap, NGF- nummeren voor welke
wedstrijd wordt ingeschreven.
Niet leden kunnen niet meedoen aan de clubkampioenschappen. Tevens komt men niet in
aanmerking voor het eindklassement van de maandbekerwedstrijden, de Order of Merit en bij zgn.
“bekerwedstrijden” komt men niet in aanmerking voor de beker, bokaal of equivalent.
Deelname aan de clubwedstrijden staat open voor spelers met een exact handicap van 36.0 of lager;
indien de wedstrijd ook open staat voor leden met een hogere handicap, wordt dit apart vermeld
(categorie C). Clubleden met handicap 37-54 worden in teamwedstrijden op exact handicap 36
ingedeeld.
– De inschrijving opent 3 weken voor aanvang van een wedstrijd.
– Leden met een lidcode kunnen zich inschrijven via internet, dan wel via de kiosken in de centrale
hal.
– Voorkeur voor vroeg of laat starten kan worden aangegeven op de opmerkingenregel; de
wedstrijdleiding zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.
– Indien van toepassing kan men bij de inschrijving ook aangeven van welke tee men wil spelen, of
men gebruik maakt van een handicart en of men blijft eten.
– De inschrijving sluit zondagavond om 23:59 uur voorafgaand aan het weekend waarin de
wedstrijd gespeeld wordt; nadien kan men zich uitsluitend bij de wedstrijdleiders als reserve
aanmelden (dus niet via de receptie). Het alsnog mee kunnen doen aan de wedstrijd zal afhankelijk
zijn van het aantal nog beschikbare starttijden, afzeggingen en de mogelijkheid om flights met een
gelijk aantal spelers te formeren.
– Bij een te gering aantal deelnemers, kan een wedstrijd worden geannuleerd; anderzijds kan ook
een maximaal aantal deelnemers worden vastgesteld, een en ander ter beoordeling van de
wedstrijdcommissie.
– Afzeggen na sluitingsdatum van de inschrijving uitsluitend bij de wedstrijdleiders (dus niet via de
receptie).
Indeling
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Bij de indeling van qualifying wedstrijden wordt in principe rekening gehouden met de speelsterkte.
Bij verzoeken om een vroege of een late starttijd kan hiervan worden afgeweken. Bij alle andere
wedstrijden is de indeling ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
De voorlopige startlijst wordt uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd gepubliceerd via internet.
Deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht door een mailbericht. De definitieve startlijst zal
afhangen van aantal afzeggingen en alsnog ingedeelde reserves.
Starttijd
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich op de hoogte te stellen van starttijden.
Inschrijfgeld
– Voor alle wedstrijden, met uitzondering van clubkampioenschappen en enkele gesponsorde
wedstrijden, wordt inschrijfgeld gevraagd.
– Bij bijzondere wedstrijden kan een bijdrage in de kosten van het evenement gevraagd worden.
– Het inschrijfgeld dient voor de wedstrijd bij het uitreiken van de scorekaarten te worden voldaan.
– Bij wedstrijden waarbij de inschrijfgelden bestemd zijn voor een goed doel, kan afgeweken worden
van het gebruikelijke bedrag.
Sancties
Bij regelmatig niet verschijnen of zich afmelden bij wedstrijden zonder geldige reden en wangedrag
voor, tijdens of na een wedstrijd kan de wedstrijdcommissie, in overleg met het bestuurslid
sportzaken, besluiten een speler voor een bepaalde tijd te schorsen voor deelname aan wedstrijden.
De voorzitter van de Wedstrijdcommissie zal de betreffende speler hiervan schriftelijk op de hoogte
brengen.
De wedstrijd
– Deelnemers melden zich uiterlijk 20 minuten voor hun afslagtijd bij de wedstrijdleiding.
– Bij "shotgun"wedstrijden is de aanmeldingstijd uiterlijk 30 minuten voor de wedstrijd.
– Verandering van handicap moet worden gemeld aan de wedstrijdleider.
– Deelnemers zijn uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd op de hen aangewezen tee aanwezig.
– Deelnemers houden zich aan de op de startlijst vermelde tijd en spelerscombinatie, tenzij de
wedstrijdleider anders bepaalt.
– Deelnemers stellen zich op de hoogte van de (tijdelijke) Plaatselijke Regels.
– Het gebruik van afstandsmeters tijdens de wedstrijden is toegestaan.
– Deelnemers zijn verplicht, behoudens overmacht, de wedstrijd waarvoor men heeft ingeschreven
uit te spelen.
– Deelnemers zijn verplicht de scorekaart met een medespeler (marker) te wisselen.
– Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de notering van de juiste bruto score op de eigen
scorekaart; deze wordt zo snel mogelijk na de wedstrijd, ondertekend door de speler en de marker,
ingeleverd op de door de wedstrijdleiding aangegeven wijze.
– Om traag spel zoveel mogelijk tegen te gaan kan de wedstrijdcommissie een maximum speeltijd
instellen.
– Elke strokeplay-, Stableford- of tegen par wedstrijd is qualifying, wanneer gespeeld onder
qualifying condities, mits de score omgerekend naar Stablefordpunten uitgaat van 100% van de
playing handicap.
– CBA (Computed Buffer Adjustment) Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale
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spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van
deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen,
wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler. De aanpassing kan
resulteren ineen opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht)
of een neerwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht) van
de limieten van de bufferzone. Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn
dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de
handicap wordt aangepast. CBA geldt alleen voor 18-holes qualifying wedstrijden en wordt
automatisch door het systeem toegepast voor de aanpassing van de handicap.
Uitslag
Winnaar is degene met het beste wedstrijdresultaat. Bij gelijke uitslag geldt het volgende:
– Strokeplay zonder hcp- verrekening: Zie reglement clubkampioenschap strokeplay.
– Strokeplay/Stableford/tegen par met hcp- verrekening: winnaar is diegene met de beste netto
score over de laatste 9 holes, indien gelijk dan over de laatste 6 holes, indien nog gelijk dan over de
laatste 3 holes, indien nog gelijk dan van de laatste hole: de matching cards-methode. Onder de
laatste negen holes wordt altijd verstaan de holes 10 t/m 18, ongeacht op welke hole de wedstrijd is
begonnen.
– Matchplay zonder hcp- verrekening: zie reglement clubkampioenschap matchplay.
– Matchplay met hcp- verrekening: “sudden death” play-off (holes 1,2,3 etc.). Op de extra holes
worden opnieuw hcp. slagen verrekend volgens de stroke-index.
Nagestreefd wordt dat de prijsuitreiking in principe ca. 30 min. na het binnenkomen van de laatste
flight zal plaatsvinden.
Indien men niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het recht op een prijs. Dit geldt niet voor
de finale van de maandbeker Indien van toepassing kan een speler(s) wel deelnemen aan de
landelijke vervolgwedstrijd, mits de speler(s) heeft doorgegeven niet aanwezig te kunnen zijn bij de
prijsuitreiking.
Standing
Deelnemers aan een wedstrijd hebben altijd standing. Voor niet-deelnemers is het niet toegestaan
zich in de wedstrijd te bevinden.
Reglementen Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen Matchplay, Strokeplay, Stableford en het Seniorenkampioenschap
Strokeplay zijn meerdaagse wedstrijden. Deelnemers die zich hier voor inschrijven dienen alle
betreffende wedstrijddagen beschikbaar te zijn.
Reglement Clubkampioenschap Matchplay
– Inschrijving voor deelname aan het Clubkampioenschap Matchplay staat open voor leden met
maximale hcp 26.4 (bovengrens categorie 4 van het EGA handicapsysteem).
– Er wordt gespeeld van de witte tees (heren) en blauwe tees (dames), zonder handicapverrekening.
– Het gebruik van buggy's is niet toegestaan, het meenemen van een caddie wel, mits deze de
amateurstatus heeft.– In het weekend van het Clubkampioenschap Matchplay wordt op
zaterdagochtend een kwalificatiewedstrijd gespeeld met Stableford zonder handicapverrekening als
wedstrijdvorm.
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Ook de finalisten van het voorgaande jaar dienen zich opnieuw te kwalificeren.
– Plaatsing in het wedstrijdschema geschiedt volgens uitslag van de kwalificatiewedstrijd.
– De 16 hoogste scores gaan door naar het Clubkampioenschap Matchplay verdeeld in een A groep
en een B groep.
A groep: beste 8 zij gaan naar de A knock -out fase. De winnaar is Clubkampioen Matchplay.
B groep: nummers 9 tot en met 16 en gaan naar de B knock -out fase. Op zaterdag middag worden
de kwartfinales gespeeld in groep A en B.
– De halve finale en de finale in groep A en B worden zowel voor de dames als de heren op zondag
gespeeld i.v.m. de puntentoekenning in de Order of Merit.
– Bij gelijke stand na 18 holes in iedere wedstrijd tot de finale wordt doorgespeeld op hole 1,2,3 etc.
tot er een winnaar is. Bij gelijke stand na 18 holes in de finale volgt een "sudden death" play-off over
hole 1-8-9.
– De uitvallers van de eerste wedstrijddag kunnen de tweede dag meespelen in een
Stablefordwedstrijd.
– Nummer 1 van zowel de dames als de heren kwalificeert zich voor de Zeeuwse
Strokeplaykampioenschappen.
Reglement Clubkampioenschap Strokeplay
– Inschrijving voor deelname aan het Clubkampioenschap Strokeplay staat open voor leden uit de
handicapcategorie A. Per geslacht dienen minimaal 3 deelnemers te zijn.
Bij minder dan 3 deelnemers kan men deelnemen aan het Clubkampioenschap Stableford.
– Er wordt gespeeld van witte tees (heren) en de blauwe tees (dames) zonder handicapverrekening.
– De wedstrijd wordt gespeeld over 3 ronden van 18 holes voor zowel de dames als de heren.
– De eerste dag, zaterdag, worden 2 ronden van 18 holes gespeeld, waarna de 16 best geklasseerde
dames en heren plus de spelers met eenzelfde score als de nummer 16 doorgaan naar de finaleronde
op zondag.
– Bij gelijke uitslag, na de laatste ronde, volgt er een “sudden death” play- off over hole 1-8-9 om de
winnaar te bepalen, voor de overige plaatsen wordt de matching cards-methode toegepast.
– Alle ronden zijn qualifying.
– Het gebruik van buggy's is niet toegestaan.
– Het meenemen van een caddie is wel toegestaan, mits deze de amateurstatus heeft.
– Nummer 1 en 2 van zowel de dames als de heren kwalificeren zich voor de Zeeuwse
Strokeplaykampioenschappen.
Reglement Clubkampioenschap Stableford
– Inschrijving voor deelname aan het Clubkampioenschap Stableford staat open voor leden uit de
handicapcategorie B en A vanaf handicap 11.5.
– Er wordt gespeeld van de gele tees (heren) en rode tees (dames) met handicapverrekening.
– De wedstrijd wordt gespeeld over 2 ronden van 18 holes voor zowel de dames als de heren.
– De eerste dag wordt er 1 ronde gespeeld, waarna de 16 best geklasseerde dames en heren pus de
spelers met eenzelfde score als de nummer 16 doorgaan naar de finale ronde op zondag.
– Bij gelijke uitslag, na de laatste ronde, volgt er een “sudden death” play- off over hole 1-8-9 om de
winnaar te bepalen, voor de overige plaatsen wordt de matching cards-methode toegepast.– Alle
ronden zijn qualifying.
– Het gebruik van buggy's is toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een gebruikerskaart van
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de Stichting Handicart.
– Het meenemen van een caddie is toegestaan, mits deze de amateurstatus heeft.
Reglement Seniorenkampioenschap Strokeplay
– Inschrijving voor deelname aan het Seniorenkampioenschap Strokeplay staat open voor leden met
maximale hcp 26.4.
– Voor deelname aan seniorenwedstrijden moeten zowel de dames als de heren minimaal één dag
voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
– Er wordt gespeeld van de gele tees (heren) en rode tees (dames) zonder handicapverrekening.
– De wedstrijd wordt gespeeld over 2 ronden verdeeld over 2 opeenvolgende dagen.
– Bij gelijke uitslag, na de laatste ronde, volgt er een “sudden death” play-off over hole 1-8-9.
– Alle ronden zijn qualifying.
– Het gebruik van buggy's is toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een gebruikerskaart van
de Stichting Handicart.
– Het meenemen van een caddie is toegestaan mits deze de amateurstatus heeft.
Reglement Maandbekerwedstrijden
– Er worden in totaal 7 maandbekerwedstrijden georganiseerd, die op dezelfde dag gespeeld
worden.
Maandbekerwedstrijd Strokeplay: open voor leden, introductieleden, bedrijfsleden en
buitenleden in de handicapcategorie A en B.
Maandbekerwedstrijd Stableford: open voor leden introductieleden, bedrijfsleden en
buitenleden in handicapcategorie B en A vanaf handicap 11.5 .
– Er wordt in principe gespeeld van de gele tees (heren) en rode tees (dames) tees. Optioneel
kunnen spelers kiezen om van een afwijkende tee te spelen. Bij de inschrijving kan men de Tee
keuze selecteren.
– Deelnemers aan de maandbekerwedstrijden kunnen, wanneer zij door een handicapverhoging of verlaging in een andere categorie komen, de wedstrijden uitspelen in de categorie waarin zij aan de
maandbekerwedstrijden zijn begonnen of in hun nieuwe categorie. Zij dienen hun keuze aan de
wedstrijdcommissie kenbaar te maken door vermelding op de opmerkingenregel bij inschrijving en
worden dan voor de resterende wedstrijden ingedeeld in de categorie van hun keuze.
– Na iedere wedstrijd dient men de score in de kiosk in te voeren en de scorekaart volledig ingevuld
en getekend in te leveren.
- Bij de eerste 6 maandbekerwedstrijden is geen prijsuitreiking, de prijzen worden bij de volgende
wedstrijd aan de deelnemers meegegeven bij inschrijving aan de wedstrijdtafel.
– De 4 beste uitslagen per wedstrijdcategorie (stableford of strokeplay) tellen mee voor het
eindklassement van de maandbekerwedstrijden.
– Na de 7e wedstrijd (finale dag) is er wel een prijsuitreiking naast de prijzen voor deze wedstrijd
worden ook de winnaars van het maandbekerklassement bekend gemaakt. Alle winnaars worden
verzocht aanwezig te zijn voor de groepsfoto.
– Niet leden met een handicapregistratie bij Golfclub Grevelingenhout kunnen meespelen in de
maandbekerwedstrijden tegen betaling van greenfee (introductietarief) en inschrijfgeld. Men komt
wel in aanmerking voor de dagprijs, niet voor het eindklassement.
Tot slot
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De wedstrijdcommissie houdt zich het recht voor om tot 3 weken voor een specifieke wedstrijd het
reglement van die wedstrijd aan te passen. De wijzigingen worden, voordat de inschrijving opengaat,
bekend gemaakt op de website.
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