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RYDER-/SOLHEIMCUP    

LELYSTAD - DRONTEN   

    
WEDSTRIJDREGLEMENT 

    

Algemeen 
1. De Rydercup en Solheimcup is een tweedaagse wedstrijd tussen de leden van 

Golfclub Flevoland en Golfclub Golf Residentie Dronten. 

2. Er wordt gespeeld door de Heren om de Rydercup en door de Dames om de  

Solheimcup, hierna beiden genoemd de “Cup”. 

3. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens dit wedstrijdreglement en de local rules.    

4. De wedstrijdleiding is in handen van twee afgevaardigden van beide verenigingen.    

Beide verenigingen “leveren” ook een referee.   

5. Spelers dienen in het bezit te zijn van een handicap.    

6. Spelers dienen zelf te zorgen voor een caddie (niet verplicht, wel gewenst). 

7. De "Rules of Golf", zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of 

St.Andrews en de USGA, zijn van toepassing. 

8. De wedstrijd wordt gespeeld over twee dagen, zaterdag en zondag en gaat over 

totaal 24 partijen. Voor iedere gewonnen partij krijgt het team 1 punt, bij een 

gelijkspel krijgt men ieder een ½ punt. 

9. Alle wedstrijden volgens de spelvorm matchplay. Heren vanaf de gele tee en dames 

vanaf de rode tee. 

10. Buggy’s zijn niet toegestaan, alle deelnemers moeten lopen. De caddies mogen, 

indien nodig, gebruik maken van een buggy. 

11. De maximum handicap voor zowel de dames als de heren is 36,0  

12. Zaterdag worden er in de ochtend zes partijen four-ball better-ball (FBBB) gespeeld 

(2 tegen 2). Iedere teamlid  speelt individueel en per hole telt de beste score van 

het team. In de middag worden er zes partijen foursomes gespeeld (2 tegen 2). 

Beide spelers van het team slaan om en om en het totaal aantal slagen per team 

bepaalt de score op een hole.   

13. Tenminste 24 uur voor de aanvang van de 1e afslag van de FBBB overhandigen de 

teamcaptains hun respectievelijke opstelling in een gesloten enveloppe aan de 

wedstrijdleiding. Uiterlijk 1 uur voor de afslag van de foursomes maken de 

teamcaptains schriftelijk hun respectievelijke opstellingen bekend bij de 

wedstrijdleiding en binnen 1 uur na binnenkomst van de laatste flight de 

opstellingen van de singles.   

14. Bij de opstelling voor de FBBB en de foursomes partijen is het bij de heren 

toegestaan, dat er vrijelijk kan worden samengesteld met spelers uit de categorieën 

1 en 2 enerzijds en uit de categorieën 3 en 4 anderzijds. Bij de dames is het 

toegestaan, dat er vrijelijk kan worden samengesteld met spelers uit de categorieën 

1 en 2 enerzijds en uit de categorieën 2 en 3 anderzijds. Zondag worden de 

afsluitende 12 singles gespeeld.  De startvolgorde wordt bepaald door Handicap-

categorie, waarbij de hoogste Handicap-categorie als eerste start. Binnen elke 

handicapcategorie bepaalt de captain de startvolgorde.    

    

Vaststelling Winnaar    
1. Het team dat het eerst 12½ punten behaalt, wint de Cup.     
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2. Bij een 12-12 gelijkspel blijft de Cup in het bezit van de houder van de vorige 

editie.     

   

Bijzondere omstandigheden    

1. Indien door bijzondere (weers)omstandigheden de partijen op zaterdag niet kunnen 

worden afgerond, dan zullen deze partijen zondagochtend voor de reguliere starts 

moeten worden afgerond. In het geval, dat dit tot gevolg heeft dat de eerste 

starttijden op zondag moeten worden opgeschoven dan zal de wedstrijdleiding 

hierin een beslissing nemen.    

2. Als op zondag door bijzondere (weers)omstandigheden de wedstrijden moeten 

worden onderbroken, dan zullen zij nog dezelfde dag moeten worden uitgespeeld.   

Als dit niet meer mogelijk is, dan zijn de (tussen-)standen op het moment van 

onderbreking bepalend voor de eindstand.    

    

Teamsamenstellingen    

1. Beide verenigingen bepalen zelf op welke wijze er kan worden gekwalificeerd voor 

de deelname.    

2. Deelname is mogelijk vanaf 21 jaar, waarbij de eerste speeldag als peildatum geldt. 

Beide verenigingen is het toegestaan, per team, maximaal twee jeugdspelers op te 

stellen, in handicapcategorie 1 en 2 met dien verstande dat per handicapcategorie 

maximaal één jeugdspeler kan worden opgesteld.    

3. Als vaststelling voor de Handicap is voor beide verenigingen de dag na de laatste 

kwalificatiewedstrijd. Wijzigingen in de handicap tussen het moment van 

kwalificatie en de wedstrijd worden niet meegenomen.    

4. Elk team stelt een captain en eventueel een assistent-captain aan. De voorkeur 

gaat uit naar een niet-meespelende captain.    

5. Per team worden 12 spelers opgesteld, waarvan de namen met de respectievelijke 

Handicap uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd bij de wedstrijdleiding kenbaar 

gemaakt moeten worden. Dit geldt eveneens voor eventueel geselecteerde 

reservespelers.   

De 12 geselecteerde spelers en speelsters worden op basis van hun respectievelijke 

handicap ingedeeld in verschillende categorieën. Voor de heren wordt het team 

ingedeeld in 4 handicapcategorieën, samengesteld uit 2 spelers uit de 1e categorie 

(0 t/m 10.0), 4 spelers uit de 2e categorie (10.1 t/m 18,0), 4 spelers uit de 3e 

categorie (18.1 t/m 26.0) en 2 spelers uit de 4e categorie 3(26.1 t/m 36,0). 

Voor de dames wordt het team ingedeeld in 3 handicapcategorieën, samengesteld 

uit 4 speelsters uit de 1e categorie (0 t/m 14,0)  en 6 speelsters uit de 2e categorie 

(14,1 – 24,0) en 2 speelsters uit de 3e categorie (24,1-36,0).    

6. Als richtlijn geldt, dat de captains twee wildcards te vergeven hebben.  

7. Elke speler dient zelf voor een caddie zorg te dragen indien gewenst. De caddie 

dient tenminste in het bezit te zijn van een handicap 54. Dit heeft voornamelijk ten 

doel, dat de caddie in een behoorlijke mate op de hoogte is van de regels voor 

veiligheid. De speler zelf is en blijft verantwoordelijk voor de door de caddie 

gemaakte overtredingen.    

    

Slotbepalingen    

1. Het wedstrijdreglement van de ontvangende vereniging is onverminderd van 

kracht. Daar waar in dit reglement wordt afgeweken van het onderhavige  

wedstrijdreglement is dit met instemming van wedstrijdcommissie van de gast 

vereniging.    

2. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.  


