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Reglement Drontens Kampioenschap  
Strokeplay 9 holes knockout 2020 

 

 De wedstrijd wordt gespeeld over 2 dagen, waarbij op de eerste dag 2 x 9 holes 

gespeeld wordt en op de tweede dag 3 x 9 holes.  

 

 Er wordt gespeeld in 5 verschillende HCP-categorieën, te weten 3 voor de heren 

en 2 voor de dames. Deze HCP-categorieën zijn standaard als volgt ingedeeld:  

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. 

 

 Indien noodzakelijk kan de wedstrijdleiding te allen tijde besluiten om een 

aanpassing te doen in de bovengenoemde HCP categorieën.   

Het spelen vanaf de witte- en/of blauwe teeboxen is alleen van toepassing op de 

baan van de GRD. 

 

 De beste 8 scores over 2 x 9 holes per categorie worden geplaatst in een ladder 

van maximaal 8 spelers/speelsters. Na de eerste Knock out wedstrijd spelen de 

winnaars verder in de winnaarsladder en de 4 verliezers vervolgen hun partijen in 

een verliezersladder. 
 

 Plaatsing in alle ladders gebeurt door middel van loting en niet op basis van HCP. 
 

 Er wordt gespeeld op de baan van de OGD en de baan van GRD. De 

wedstrijdleiding beslist welke categorie over welke lus loopt.  

 

 Alle 9 holes wedstrijden zijn non-qualifying. Het staat een deelnemer echter vrij 

zijn kaart zelf als qualifying in te voeren. 

 

 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 
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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.  
 

 De sponsor heeft per categorie 5 prijzen ter beschikking gesteld. 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 van de Hall of 

Fame in het clubhuis van de Golfresidentie. 

 

 

 

 

 

De weekend wedstrijdcommissie.  

Dronten,  januari 2020.  


