
     
     

Drontens H&MIT Kampioenschap Strokeplay 9 
holes Knock-out. 
 

Wat, waarom en voor wie? 

Dit betreft een nieuw gezamenlijk initiatief van de GRD, OGD en sponsor H&MIT om te komen tot 
een nieuwe kampioenschapsvorm als aanvulling op de bestaande Matchplay en Strokeplay 
kampioenschappen binnen de beide verenigingen.   

De reden om te zoeken naar een nieuwe variant is het feit dat de bestaande kampioenschappen 
steeds minder bezocht worden en dat op de slotdag van een matchplay kampioenschap nog maar 4 
spelers/speelsters actief zijn. Met deze nieuwe variant trachten we k een deelnemersveld op de 
slotdag van maximaal 40 spelers/speelsters te bereiken.  

De wedstrijd staat open voor alle leden van de GRD en OGD.  

Reglement 

Het Drontens H&MIT Kampioenschap Strokeplay 9 holes Knock out wordt gespeeld over twee dagen 
in de periode na de NGF competitie maar voor de zomervakantie. De wedstrijden worden gespeeld 
op de golfbanen van de GRD en OGD. Het gebruik van de OGD golfbaan zal vroegtijdig in overleg met 
Guido geregeld moeten worden.  Alle wedstrijden gaan over 9 holes. Er wordt gespeeld in vijf 
verschillende categorieën. Deze zijn: 

Heren HCP -9.9 tot en met 12.0 spelen vanaf de witte teebox 

Heren HCP 12.1tot en met 24.0 spelen vanaf de gele teebox 

Heren HCP 24.1 tot en met 36.0 spelen vanaf de gele teebox 

Dames HCP -9,9 tot en met 15.0 spelen vanaf de blauwe teebox 

Dames HCP 15.1 tot en met 36.0 spelen vanaf de rode teebox 

De HCP van de spelers/speelsters bij aanvang van het kampioenschap is bepalend voor de indeling in 
een van bovengenoemde categorieën. De wedstrijden zijn niet-qualifying.  

Op de eerste wedstrijddag wordt door alle categorieën 2 keer 9 holes gespeeld in principe in een 
driebal opstelling. Alle spelers/speelsters in een(1) categorie lopen dezelfde 9 holes. De 
gecombineerde bruto resultaten van die dag vormen de selectie voor de finaledag. Per categorie 
kunnen 8 finalisten  doorstromen naar de finaledag. Bij gelijke stand wordt in eerste instantie 
gekeken naar de laatste 9 holes, vervolgens 6 holes, vervolgens 3 holes en vervolgens laatste hole. Is 



na deze methodiek de stand nog gelijk, zal een beslissing geforceerd worden middels het spelen van 
een play-off. Deze wordt gespeeld over de holes 1,2 en 18 van de GRD. De speler, die als eerste een 
hole wint, gaat door.  

Op de finaledag wordt per categorie volgens het Knock-out systeem een laddercompetitie afgewerkt. 
De indeling voor deze ladder wordt middels loting vastgesteld. Er is geen sprake van “beschermde 
spelers/speelsters”. De loting wordt door de wedstrijdleiding aan het einde van eerste dag 
publiekelijk verricht. Er wordt op de finaledag alleen in tweeballen gespeeld. De wedstrijdvorm is 
Strokeplay. De winnaars van hun eerste Knock-out partij blijven in de winnaarsronde. De verliezers 
van de eerste Knock-out wedstrijd stromen in een verliezersronde. De tweede Knock-out wedstrijd 
tussen de winnaars resulteert in de selectie wie in strijd voor plek 1 en 2 terecht komt. De verliezers 
strijden om plek 3  en 4.  

In de verliezersronde wordt gespeeld om de plaatsen 5 t/m 8. Dit betekent dat alle spelers op de 
tweede wedstrijd dag 27 holes lopen. (3 x 9) 

Het maximaal aantal spelers/speelsters aan het kampioenschap bedraagt 30 per categorie. Het 
minimaal aantal spelers/speelsters is 8. Zijn er minder dan 8 spelers/speelsters in een categorie dan 
zal getracht worden om door aanpassing van de HCP categorieën alsnog tot een minimum van 8 
spelers/speelsters per categorie te komen. Bij minder dan 8 spelers/speelsters in een categorie, zal er 
voor die categorie geen kampioenschap gespeeld worden.   

De inschrijving staat open voor zowel leden van de GRD als voor leden van de OGD. Er wordt geen 
inschrijfgeld gevraagd. Er zijn geen greenfee’s verschuldigd. De start van de wedstrijden is op beide 
speeldagen bepaald op 08.00 uur. De golfbaan GRD is op beide speeldagen niet/zeer beperkt 
opengesteld voor andere golfers.  

 

Prijzen 

De prijzen worden verzorgd door de sponsor H&MIT. Voor elke categorie zijn tenminste 5 prijzen 
beschikbaar. Daarnaast wordt een overall prijs toegekend aan de speler/speelster, die op de slotdag 
over 3 X 9 holes de beste netto score heeft neergezet. Bij gelijke stand wordt in eerste instantie 
gekeken naar de laatste 9 holes, vervolgens 6 holes, vervolgens 3 holes en vervolgens laatste hole.  
De winnaar krijgt een eervolle vermelding op het H&MIT bord dat in het clubhuis hangt.  


