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Mitra Maandbekerwedstrijden 
Reglement 2021 

 

 Van april tot en met oktober 2021, spelen wij zeven keer een 

Maandbekerwedstrijd. Van deze wedstrijden wordt een meerronden 

klassement bijgehouden.  

 De speeldata staan vermeld in de digitale wedstrijdkalender van 2021 

 De spelvorm is strokeplay, waarbij een maximaal aantal slagen telt van 

dubbel par + 1. 

 Het wordt aan de deelnemer overgelaten vanaf welke kleur tee alle holes 

afgeslagen wordt. Deze zogenoemde ‘vrije tee-kleur keuze’ wordt bij 

inschrijven1 door deelnemer bepaald, hierop wordt de speler ingedeeld. 

 Per wedstrijd is er een prijsuitreiking.  

 Golf(st)er van de maand: de dame of heer met het laagste aantal netto 

strokes worden “golfster- of golfer van de maand” en worden geëerd met 

een foto in het clubhuis. 

 Per maand is de prijsuitreiking verdeeld in twee handicap categorieën 

verdeeld op handicap en op aantal deelnemers. 

De helft van de spelers met de laagste handicap is categorie 1 en de andere 

helft van de deelnemers is categorie twee. 

 Om in aanmerking te komen voor de eindoverwinning, moet aan minstens 

vijf wedstrijden worden meegedaan.  

 De overall einduitslag wordt bepaald over het laagste totaal van de beste 

vijf netto en de beste vijf bruto strokeplay scores (twee prijswinnaars).  

 Bij een gelijke eindstand wordt naar de beste vier wedstrijden gekeken, 

indien ook dit geen winnaar oplevert, wordt naar de beste drie wedstrijden 

gekeken, daarna naar de beste twee wedstrijden en daarna naar de beste 

wedstrijd. Levert dit nog geen winnaar op, dan wordt deze beste wedstrijd 

beoordeeld volgens de regels in het algemeen wedstrijdreglement. 

 
1 Vrije tee-kleur keuze bepaalt u bij het digitaal inschrijven voor deze wedstrijd. U kunt dit na het indelen van de flights 

niet meer wijzigen. Uw aantal handicapslagen is nl bij het indelen aan deze kleurkeuze verbonden. 
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 Gedurende het seizoen wordt een Birdie klassement bijgehouden. 

 

 Indien er ruimte is voor extra deelnemers, mogen ook invitees meedoen aan 

deze maandbekerwedstrijden.  


