
	
	
Clubkamp. Reglement Strokeplay 
Weekeinde van 29 augustus en 30 augustus 2020 
 
1.) De inschrijving 
Staat open voor alle leden van De Golf en countryclub Heiloo.  
De Clubkampioenschappen Strokeplay worden verspeeld voor Heren, Dames en Heren 
Senioren. Er vindt geen verrekening van handicap plaats. 
Op het moment van inschrijven dient de maximum exact handicap te zijn: 
Heren 36, Heren Senioren 36, Dames 36,  
 
2.) Maximum aantal deelnemers 
Heren 48 deelnemers, bij meer inschrijvingen vallen de hoogste exact handicaps af. 
Dames 48 deelnemers bij meer inschrijvingen vallen de hoogste exact handicaps af.  
Voor deze categorieën samen is er ruimte voor 48 deelnemers.  
Bij minder deelneming in de ene categorie mag dit in de andere categorie worden 
vermeerderd. 
Heren senioren 48 deelnemers, bij meer inschrijvingen vallen de hoogste exact handicaps af. 
 
De Heren 
De wedstrijd voor de Heren wordt gespeeld over 54 holes, de heren spelen vanaf wit. 
Zaterdag worden de eerste 18 holes gespeeld, zondagmorgen worden de tweede 18 holes 
gespeeld. 
Plaatsing voor de finaleronde voor de derde 18 holes:  
Heren: de beste 9 (totaalscores na 36 holes) 
 
De Heren Senioren 
De wedstrijd voor de Heren senioren wordt gespeeld over 36 holes, en spelen vanaf geel. 
Zaterdag worden 18 holes gespeeld, zondag wordt de finaleronde over 18 holes gespeeld. 
Plaatsing voor de finaleronde voor de tweede 18 holes: 
Heren Senioren: de beste 12 (totaalscores na 18 holes) 
 
De Dames 
De wedstrijd van de Dames wordt gecombineerd met de wedstrijd van de Dames Senioren. 
En wordt gespeeld over 36 holes, de dames spelen vanaf rood. Zaterdag worden 18 holes 
gespeeld en zondag wordt de finaleronde over 18 holes gespeeld. 
Plaatsing voor de finaleronde voor de tweede 18 holes: 
Dames: de beste 12 (totaalscore na 18 holes) 
 
Prijzen 
Bij meer dan 6 deelnemers per categorie worden er 3 prijzen uitgereikt. 
Bij 5 en 6 deelnemers per categorie worden er 2 prijzen uitgereikt 
Tot 4 deelnemers wordt er 1 prijs uitgereikt. 
De Dames en Dames Senioren wordt in deze gezien als één categorie 
 
Voor de finale middag is er ruimte voor totaal 33 finalisten. 
Indien er categorieën zijn waarbij er minder dan het maximum aantal finalisten zijn, kan de 
wedstrijdleiding besluiten in andere categorieën meer deelnemers aan de finale te laten 
deelnemen. 
 



3.) SPEELSCHEMA 
 
Zaterdag: 
Clubkampioenschap Heren, Dames en Dames Senioren 
Vanaf 08:30 uur – afhankelijk van het aantal deelnemers in 2, 3 of 4- bal. 
• 1e ronde voor Heren en Dames. Er wordt gestart op hole 1, de flights worden a-select 
ingedeeld. Direct na binnenkomst van de laatste dames wordt bekend gemaakt welke 
spelers zich voor de finaleronde hebben geplaatst. 
 
Clubkampioenschappen Heren Senioren 
Vanaf 13.00 uur – afhankelijk van het aantal deelnemers in 2, 3 of 4-bal 
• 1e ronde Heren Senioren. Er wordt gestart op hole 1, de flights worden a-select ingedeeld. 
Direct na binnenkomst van de laatste heren wordt bekend gemaakt welke spelers zich voor 
de finaleronde hebben geplaatst. 
 
 
Zondag: 
Clubkampioenschap Heren,  
Vanaf 8.30 uur 
Tweede ronde voor Heren, startend vanaf hole 1, de flights worden a-select ingedeeld. 
Direct na binnenkomst van de laatste heren wordt bekendgemaakt welke spelers zich voor 
de finaleronde hebben geplaatst. 
In de finale starten de hoogste bruto scores eerst. 
De Heren spelen in flights van drie  
De finaleronde voor de Heren start tussen 13.30 en 14.00 uur 
 
Clubkampioenschappen Senioren Heren en Dames 
Vanaf 12:30 uur  
De finaleronde voor de Heren Senioren. Flights van drie. 
De finaleronde voor de Dames/Dames Senioren. Flights van drie. 
en startend vanaf hole 1 waarbij de hoogste bruto score als eerste start. 
 
NB. De aangegeven starttijden zijn bij benadering weergegeven. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers en van de omstandigheden op de wedstrijddagen behoudt de wedstrijdleiding 
zich het recht voor starttijden aan te passen. 
Flights kunnen niet onderling aangepast of veranderd of uitgebreid worden.  
Aanpassing van het schema alleen in overleg met de wedstrijdleiding. 
  



4.) TIE-REGELING plaatsing ronde 
 
Indien er meerdere deelnemers zijn met een gelijke score, waardoor het maximum aantal 
plaatsen per categorie wordt overschreden, zal de matching cards methode worden 
toegepast (resultaat over de laatste 9-6-3-1 hole(s)), zoals door het wedstrijdprogramma van 
‘E-Golf’ wordt bepaalt. Mocht deze methode nog geen beslissing brengen, dan wordt 
gekeken naar de scores van de 1ste ronde, inclusief de matching cards methode. Mocht 
deze methode nog geen beslissing brengen, dan beslist het lot. 
 
 
4.a) TIE-REGELING finale 
 
In geval van TIES tijdens een finale voor de eerste plaats wordt een “sudden death play off” 
gespeeld voortdurend over hole 16 tot dat een beslissing is gevallen. Wie het eerst afslaat 
wordt bepaald door loting.  
In geval meerdere spelers om de eerste plaats moeten strijden geldt ook de “sudden death 
play off” zoals hierboven is omschreven. Degene met de hoogste score (bij bijvoorbeeld 3 
ties) is automatisch derde, de twee andere spelers gaan door voor de eerste en tweede 
plaats. 
Mocht op de laatste hole de winnaar bekend zijn en de overgebleven spelers eindigen gelijk, 
dan zal de tweede en derde plaats bepaald worden door de matching cards. 
 
5.) Buggy 
 
Gebruik van een buggy is niet toegestaan tijdens de standaard strokeplay 
kampioenschappen. 
Gebruik van een buggy tijdens de senioren strokeplay kampienschappen is toegestaan 
alleen als dit om medische reden noodzakelijk is. Spelers, die in een flight spelen, waar een 
medespeler van een buggy gebruikt maakt, mogen geen gebruik maken van die buggy. 
 
6.) Opmerkingen 
 
- De prijsuitreiking vindt plaats zo spoedig mogelijk na de binnenkomst van de laatste 
spelers. 
- Wisseltrofeeën blijven op de club. 
- De wedstrijd wordt verspeeld volgens de Golfregels, zoals die zijn bepaald door The Royal 
and Ancient Golf Club of St. Andrews. 
- Eventuele plaatselijke regels tijdens de kampioenschappen (Local Rules) worden bekend 
gemaakt op het daartoe in de hal te plaatsen mededelingenbord. Zie ook tijdelijke regels. 
N.B. U schrijft zich in voor beide dagen van het Clubkampioenschap Strokeplay, dus voor de 
Zaterdag en de Zondag. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen afzeggingen van de, 
voor Zondag, geplaatste spelers worden geaccepteerd (dit ter beoordeling van de 
Wedstrijdcommissie). Alle andere gevallen worden aangemerkt als niet verschijnen (zie punt 
8 & 11 van het Wedstrijdreglement van de GCH). 
- Leden die zich niet hebben ingeschreven of zich niet hebben kunnen plaatsen voor de 
laatste ronde kunnen niet meespelen, ook niet ‘buiten mededinging’. 
- In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding. 
  



3-2. Niet uitspelen van een hole  
Indien een competitor een hole niet uitspeelt en zijn fout niet herstelt voordat hij van de 
volgende afslagplaats speelt of - in geval van de laatste hole van de ronde - voordat hij de 
green verlaat, wordt hij gediskwalificeerd. 
 
3-2/1 competitor geeft de hole en tikt de bal bij de hole weg. 
De bal moet teruggeplaatst worden (zonder straf) en uit gespeeld worden, indien dit niet 
gebeurt voor het afspelen van de volgende afslagplaats, is de speler gediskwalificeerd. 
 
3-3. Twijfel over handelwijze  
Alleen bij strokeplay mag een competitor, indien hij twijfelt over zijn rechten of de juiste 
handelwijze, de hole zonder straf met twee ballen uitspelen. Om te kunnen handelen volgens 
deze Regel moet de competitor, in geval van twijfel en voordat hij verdere actie onderneemt 
(bijv. een slag doen naar de oorspronkelijke bal), besluiten om met twee ballen te spelen. 
 a. De competitor behoort zijn marker of een medecompetitor te melden:  
  Dat hij van plan is twee ballen te spelen,  
b. En met welke bal hij wil scoren indien de Regels de handelwijze die hij wil toepassen 

voor die bal toestaan. 
Voordat hij zijn scorekaart inlevert, moet de competitor de feitelijke spelsituatie aan de 
Commissie melden. Indien hij dit nalaat, wordt hij gediskwalificeerd. 
 
Corona wedstrijdprotocol; 
De basisregels van het Coronawedstrijdprotocol zijn op deze wedstrijd van toepassing. 
• De anderehalve meter regel nakomen. 
• Elk fysiek contact, direct of indirect, dient te worden voorkomen, alleen wanneer er 

onmiddellijk gedesinfecteerd kan worden is dit toegestaan. 


