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Reglement Seniorendag – Golfclub Kavel II Beemster 

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

met als aanvulling de volgende regels:  

1. De wedstrijden vinden wekelijks plaats. Er wordt een zomer- en een 

wintercompetitie gespeeld. 

2. Deelnemers zijn lid van Golfclub Kavel II Beemster en zijn ten minste 50 jaar. 

Leden zonder speelrecht betalen Greenfee. 

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

schrijven via de Golf Genius app. 

4. De inschrijving voor de wedstrijd sluit op het in Golf Genius aangegeven tijdstip. 

Aanmeldingen die na dit tijdstip, maar voor aanvang van de wedstrijd worden 

ontvangen kunnen door de wedstrijdcommissie worden geaccepteerd. 

5. Het maximum aantal deelnemers is 27 en wordt vermeld in Golf Genius. 

6. Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt € 2,00. 

7. De maximum handicap voor deelname is 54.0. 

8. De wedstrijden worden gespeeld met "vrije tee keuze". 
9. De spelvorm is 9-holes individueel Stableford met handicapverrekening.  De 

scorekaart telt, indien de baan qualifying is, als Qualifying kaart en dient, na 

afloop van de wedstrijd, door de speler in de Golf Genius app te worden 

ingevoerd. Daarna dient de kaart te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 

10. De startlijst wordt door de wedstrijdcommissie van de wedstrijd samengesteld en 

uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de wedstrijd gepubliceerd. 

11. De wedstrijd wordt, zoveel als mogelijk, gespeeld in 3-balls.  

12. Winnaar is diegene met het hoogste aantal Stableford-punten. 

13. Er wordt ten minste een 1e, 2e en een 3e prijs uitgereikt. Prijzen voor de 

‘Longest’, ‘Neary’ en/of ‘Birdies’ zijn optioneel en worden door de wedstrijd-

leiding bepaald. 

14. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat de prijsuitreiking een 

integraal onderdeel uitmaakt van de wedstrijd. Afwezigheid bij de prijsuitreiking 

dient voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden gemeld. 

15. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na inlevering van de scorekaart van 

de laatste wedstrijddeelnemer plaats. Afwezigheid bij de prijsuitreiking zonder 

afmelding vooraf, leidt tot het overgaan van de dagprijs naar de eerstvolgende 

op de uitslagenlijst. 

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

onherroepelijk (regel 20-2).  

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

Regel 10-3 is van toepassing.  

18. Afwijkingen op dit Reglement uitsluitend met toestemming van de 

wedstrijdcommissie voor deze wedstrijd. 

Lees vooral het algemene wedstrijdreglement! 


