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Reglement Clubkampioenschap Strokeplay / Stableford – Golfclub Kavel II Beemster    

Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Kavel II Beemster is van toepassing, met 

als aanvulling de volgende regels: 

1. De Clubkampioenschappen Strokeplay / Stableford worden in een weekend in de 

maand september gehouden. De speeldata worden vermeld in de wedstrijdkalender. 

2. Er wordt gepeeld voor het Clubkampioenschap Strokeplay voor Dames en voor Heren, 

maar ook voor het Clubkampioenschap Stableford voor Dames en voor Heren, in twee 

ronden van 18 holes op zaterdag en twee ronden van 18 holes op zondag.  

3. De wedstrijdleiding kan besluiten om dit Clubkampioenschap op één dag, in twee 

ronden, te spelen. Dit is afhankelijk van weersomstandigheden, beschikbaarheid van 

de baan en eventuele andere omstandigheden. In een voorkomend geval blijven de 

overige regels van toepassing. 

4. Deelnemers zijn lid met volledig speelrecht van Golfclub Kavel II Beemster. 

5. Inschrijven is mogelijk door te reageren op de e-mail uitnodiging of door in te 

schrijven via de Golf Genius app. 

6. De inschrijving voor de wedstrijd sluit op het in Golf Genius aangegeven tijdstip.  
7. Het maximum aantal deelnemers voor zowel Dames als Heren is 16. 

8. Voor deelname aan deze Clubkampioenschappen is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

9. De maximum handicap voor Dames en Heren, op het moment van inschrijven voor 

het kampioenschap, is 36.0.  

10. De Clubkampioenschappen Strokeplay / Stableford worden gespeeld met “vrije tee-

keuze”. 

11. De Clubkampioenschappen Strokeplay vinden plaats zonder handicapverrekening. 

12. Winnaar is derhalve de speler met het minste aantal slagen over de gehele wedstrijd. 

13. Indien er sprake is van een gelijk eindresultaat wordt een ‘sudden-death’ play-off 

gespeeld op door de wedstrijdleiding aan te wijzen hole(s). 

14. Het aantal deelnemers aan de eindronde op zondag wordt, voor de start van het 

Clubkampioenschap, door de wedstrijdleiding bekend gemaakt en is mede afhankelijk 

van het totaal aantal deelnemers. Als regel zullen maximaal 16 deelnemers per 

categorie geplaatst worden voor de tweede wedstrijddag. 

15. De Clubkampioenschappen Stableford vinden plaats met handicapverrekening. 

16. Winnaar is derhalve de speler met de meeste Stableford punten over de gehele 

wedstrijd. 

17. De flight indeling en daarmede de starttijden voor de eerste drie ronden wordt 

bepaald op basis van de exact handicap van de spelers. Alle  ronden worden, zoveel 

als mogelijk, gespeeld in 3-balls. 

18. De flight indeling en startlijst voor de eindronde op zondag wordt bepaald aan de 

hand van de tussenstand na de eerste drie ronden. De eindronde wordt ‘in 

omgekeerde volgorde’ gespeeld; d.w.z. de laagst geklasseerde spelers (de spelers met 

de meeste slagen) starten het eerst en de hoogst geklasseerde spelers starten als 

laatste. Ook hier zoveel als mogelijk in 3-balls. 

19. De startlijst voor de eerste ronde wordt per e-mail rond gestuurd en gepubliceerd in 

de Golf Genius app. De startlijsten voor de overige ronden worden direct na de 

voorgaande ronde gepubliceerd in het clubhuis. 

20. De tussenstanden worden na elke ronde gepubliceerd in het clubhuis. 

21. De scorekaarten van elke ronde tellen als Qualifying kaart en dienen, na afloop van 

elke ronde, door de speler in de Golf Genius app te worden ingevoerd. Daarna dient 

de kaart te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 
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22. Er worden voor beide Clubkampioenschappen een 1e prijs uitgereikt, aan zowel 

Dames als Heren. 

23. Beslissingen (rulings) van de wedstrijdleiding en/of referee zijn bindend en 

onherroepelijk (regel 20-2). 

24. Het spelen met een caddie is toegestaan, mits deze de golfregels kent en toepast. 

Regel 10-3 is van toepassing. 

25. Afwijkingen op dit Reglement uitsluitend met toestemming van de 

wedstrijdcommissie voor dit Clubkampioenschap. 

Lees vooral het algemene wedstrijdreglement! 


