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Reglement Woensdagavond inloopcompetitie 
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement   

 

 Er wordt gestart van zowel hole 1 als hole 10. V.w.b. de kleur van de 

teebox kunt u kiezen m.u.v. oranje (zie opmerking bij het parren- en 

birdie klassement). De wedstrijdleiding bepaalt op welke hole de flight 

weggaat. Gedurende de competitie wordt bijgehouden wie van welke 

van de twee lussen start. Er wordt gestreefd naar een evenredig verdeling 

tussen beide lussen.  

 

 Indien u op de dag zelf vooraf aan de inloop een of meerdere ronden 

speelt wordt dit niet gekenmerkt als “oefenen” conform de regelgeving.   

  

 Per seizoen kan het aantal wedstrijden verschillen. Het juiste aantal kunt 

u achterhalen via de website.  

  

 Introducés zijn welkom op de daarvoor aangegeven data en spelen 

samen met hun gastheer e/o -vrouw. Zij dienen minimaal baanpermissie 

te hebben.     

  

 Om in de uitslag van het eindklassement mee te dingen, moet er 

minimaal aan de helft van de daadwerkelijk gespeelde wedstrijden 

worden meegedaan. Het resultaat in stableford is de score voor iedere 

speler.  

  

 Er wordt apart een parren- en birdie klassement bijgehouden, voor de 

heren vanaf de witte- en gele tee, voor de dames vanaf de blauwe- en 

rode tee. Om in de uitslag van het eindklassement mee te dingen, moet er 

minimaal aan de helft van de daadwerkelijk gespeelde wedstrijden 

worden meegedaan.  

  

 Scores, beter dan een birdie, tellen als birdie voor dit klassement.  

  

 Iedere wedstrijd wordt afgesloten met een prijsuitreiking.  
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 Bij het behalen van een gelijk aantal stableford punten geldt de score 

over de eerste zes holes met de laagste index van de holes 1 t/m 9, idem 

de score over de zes laagste index van de holes 10 t/m 18.   

In het geval dat beide spelers een verschillende lus van negen holes 

hebben gelopen, geldt het resultaat van de eerste 6 holes met de laagste 

index van de holes 1 t/m 9 respectievelijk 10 t/m 18.  

  

 Mocht dit nog geen winnaar opleveren dan wordt op dezelfde wijze 

gekeken naar het resultaat op de eerste drie holes met de laagste index.  

  

 Mocht ook dit geen uitsluitsel geven dan wordt de winnaar bepaald door 

loting.  

  

 De winnaar van het eindklassement is de speler die het hoogste aantal 

stableford punten heeft behaald over de beste 10 wedstrijden.  

  

 Bij het uitvallen van wedstrijden wordt het minimumaantal wedstrijden 

dat meetelt dienovereenkomstig aangepast.  

  

 Prijswinnaars worden bij een gelijke stand op de finaledag conform 

onderstaande criteria bepaald; winnaar is diegene met het beste resultaat 

over de beste 6 wedstrijden, indien noodzakelijk vervolgens het beste 

resultaat over de beste 3 wedstrijden en als laatste optie de wedstrijd met 

het beste resultaat. Is er dan nog geen winnaar, dan volgt loting.  

  

 Indien er bij het parren- en/of birdie klassement een gelijke stand is 

bereikt, wordt er als volgt gehandeld.   

Winnaar is diegene met het beste resultaat met de minste deelname 

momenten, indien noodzakelijk vervolgens de hoogste dag score, indien 

noodzakelijk vervolgens het beste resultaat op de laatste deelname dag. 

Is er dan nog geen winnaar, dan volgt loting. 

 

 In situaties waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist de 

wedstrijdleiding. 

 


