Met ingang van 1-4-2021 zullen de volgende regels voor de
Herendagwedstrijden worden gehanteerd:
Onderwerp
1. Neary

Omschrijving
De neary is de bal die het dichtst bij de hole
ligt, na de eerste slag.
Voorwaarde daarbij is dat de bal op de green
moet liggen.
Een “hole-in-one” geldt als neary.
De neary geldt voor een afslag vanaf elke
kleur tee.

2. Leary

De leary is de bal die het dichtst bij de hole ligt
na de tweede slag.
Voorwaarde daarbij is dat de bal
op de green of op de fairway
moet liggen.
Tweede slag in de hole geldt als leary.
De leary geldt voor een afslag vanaf elke
kleur tee.

3. Longest drive

De longest drive is de bal die na de eerste slag
het verst weg ligt van de (gele) afslagplaats.
Voorwaarde daarbij is dat de bal op de fairway
moet liggen.
Soms komt het voor dat het gras langer
gemaaid is, bijvoorbeeld tussen twee
waterhindernissen, waardoor het lijkt dat de
fairway plaatselijk wordt onderbroken.
Ligt de bal op dit langer gemaaid gedeelte dan
telt deze slag als “longest drive”.
De longest drive geldt voor een afslag
vanaf de gele of de witte tee.
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4. Keuze
afslagplaats

Spelers met een ExactHandicap kleiner dan 36
kunnen elke wedstrijd vrij kiezen van welke
kleur men afslaat, met uitzondering van oranje.
Spelers met een ExactHandicap van 36 of hoger
kunnen kiezen uit afslag vanaf blauw of rood.
Uitzonderingen daarop zijn:
 Wedstijden die meetellen voor de Gerard
de Jager-beker. Hier moet op de eerste
wedstrijd een keuze worden gemaakt van
de tee-kleur. Alle volgende wedstrijden
moeten van deze kleur worden gespeeld.


5. Gerard de
Jager

Speciale spelvormen waarbij dit niet
mogelijk is, zoals regenboog-wedstrijd.

Er worden 6 stableford-wedstrijden gespeeld die
meetellen voor de Gerard de jager-beker.
Per hole geldt de beste score tijdens één van
deze 6 wedstrijden.
Men maakt bij de eerste wedstrijd een
keuze voor de afslagplaats.
Alleen wedstrijden vanaf dezelfde afslagplaats
tellen mee in de eindscore.
Alle deelnemers tot en met EHcp van 54,0
kunnen deelnemen.
Hierbij geldt een keuze van de afslagplaats
volgens punt 4.
Als tijdens het seizoen de EHcp van onder 36
naar boven 36 wijzigt dan moet echter toch de
eerst gekozen afslagplaats worden
gehandhaafd.
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6. Handicapbepalende
wedstrijden

In het zomerseizoen worden de wedstrijden
zoveel mogelijk handicapbepalende wedstrijden
gespeeld (voorheen Q-wedstrijden)
De kleur van de afslagplaats is zoals
omschreven bij punt 4 en 5.
Alle deelnemers tot en met EHcp van 54,0
kunnen hieraan deelnemen.

7. Strokeplaywedstrijden

Deelnemers met een Exact Handicap tot en met
36,0 spelen Strokeplay.
Daarbij is voor iedereen uitholen verplicht.
Bij strokeplay-wedstrijden is er zowel een bruto
als een netto-score.
Voor de bruto-score tellen alleen degenen
mee die afgeslagen hebben van geel.
Voor de netto-score kan vanaf alle kleuren
worden gespeeld met uitzondering van oranje.
Deelnemers met een ExactHandicap boven
36,0 spelen stableford.

8. Matchplay

De matchplay-wedstrijden worden gepeeld met
handicapverrekening.
Als er na 18 holes geen beslissing is gevallen
dan moeten extra hole worden gespeeld,
volgens het “sudden death-principe” .
Onafhankelijk van welke hole gestart is
moet men doorspelen vanaf hole 1.
Na hole 1 gaat men (indien nodig) door op hole
2 en verder, totdat er een beslissing is gevallen.
Bij doorspelen van één of meerdere holes
worden opnieuw de handicapslagen per hole
verrekend!

9. Wintergreen

Als er op een hole een wintergreen is dan geldt
“Als de bal binnen één putterlengte van de hole
ligt wordt geacht te zijn uitgeholed met
bijtelling van één slag”.

10. Amerikaantje

Met ingang van 01-01-2020 wordt de verdeling
van de punten bij Amerikaantje vereenvoudigd.
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De 6 te verdelen punten moeten worden
verdeeld op- basis van de stablefordpunten.
Van iedere speler wordt het aantal
stablefordpunten bepaald zoals bij een normale
stablefordwedstrijd.
De speler met de hoogste stablefordscore krijgt
4 punten. De tweede stablefordscore krijgt 2
punten.
Bij gelijke score worden de punten verdeeld.
Bijvoorbeeld:
3-3-0
2-2-2
4-1-1
11. Vossenjacht

Bij een vossenjacht spelen 2 spelers voor vos.
Zij noteren de beste score per hole, zonder
handicapverrekening. Dit is de te verbeteren
par van deze hol.
De score van de vossen wordt op het
herendagbord in de hal genoteerd.
Heeft een speler een betere score (met
verrekening van zijn handicap, zoals bij
matchplay) dan noteert hij (na de wedstrijd)
een “ +”
Bij een slechtere score een “–”
Bij een gelijke score een “0”.
Het uiteindelijke resultaat (het aantal plussen
min het aantal minnen) is de score van de
speler.

12. Greensome

Op de Herendag spelen we dan een Chapman
Greensome.
Twee spelers vormen een team. Beiden slaan
af, doen daarna een slag met de bal van de
partner, waarna zij bepalen met welke bal
verder gespeeld gaat worden. De speler wiens
bal gekozen is doet de volgende slag en
vervolgens om beurten.
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De gezamenlijke PlayingHandicap wordt
berekend door 0,6 maal de laagste PlHcp plus
0,4 maal de hoogste PlHcp.
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