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Reglement Mixed Friday 2021 
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement 

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement algemeen 

van Golfclub Golf Residentie Dronten (GCGRD), zie elders op deze 

website. 

 

 In de maanden april t/m september worden in totaal zes shotgunwedstrijden 

gespeeld. 
 

 Naast de GCGRD-leden en hun introducés kunnen bedrijven met hun 

werknemers en/of relaties voor deze wedstrijden inschrijven. Sponsoren en 

hun introducés hebben bij inschrijving voorrang. Inschrijven van niet-leden 

van de GCGRD kan uitsluitend met vermelding van de volgende gegevens: 

(volledige) naam, NGF-nummer en WHS1-handicap. 

 

 Voor niet-leden van de GCGRD bedraagt de greenfee €30. Verder is iedere 

deelnemer €5 inschrijfgeld verschuldigd. 

 

 Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, minimaal een handicap van 54 

hebben en dit met een NGF-pas of de GOLF.NL app bij de wedstrijdleiding 

kunnen aantonen.  

 

 Sluiting van inschrijving is op woensdagavond 18:00 uur voorafgaand aan 

de wedstrijd. 

 

 Alle wedstrijden zijn non-qualifying met handicapverrekening. Het staat 

deelnemers vrij een qualifying kaart te spelen. Zij kunnen dat voor de start 

van de wedstrijd (indien de golfbaan Qualifying is) aangeven bij hun 

flightgenoten. 

 

 Heren slaan af van de gele tee, dames van de rode. 

 

 De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste 

flight plaats. Winnaar is hij of zij met de meeste Stablefordpunten. 

 

 Iedere speler wordt geacht de prijsuitreiking bij te wonen of zich met 

opgave van redenen af te melden bij de wedstrijdleiding. 

 

 
1 Per maart 2021 zal ipv de EGA handicap de WHS handicap van toepassing zijn. 
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 Om in aanmerking te komen voor de overall prijs, moet men aan tenminste 

vier van de zes wedstrijden hebben meegedaan. Onder deze deelnemers 

wordt op de finaledag de overallprijs verloot. 

 

 In situaties waarbij het reglement geen uitkomst biedt, beslist de 

wedstrijdleiding. 
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