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Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen Strokeplay en 
Strokeplay Senioren 2020 
   
Inleiding 
 
Dit reglement geldt als aanvulling op het wedstrijdreglement van Golfclub Bergvliet (versie 
april 2017).  
 
1. Organisatie van de Clubkampioenschappen 

a. Beide Clubkampioenschappen worden gespeeld over 36 holes, verspreid over twee 

dagen, met 18 holes per dag. 

b. Het gebruik van buggies is niet toegestaan. Afhankelijk van de baanstatus is een 

Handicart wel toegestaan bij de CK Strokeplay met een exacte handicap tussen 18.1 

en 36.0 en bij de CK Strokeplay Senioren.   

c. Een speler mag geen caddie gebruiken.  

d. De wedstrijden zijn qualifying, afhankelijk van de baanstatus. 

e. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de wedstrijdleiding genoodzaakt zijn het 

aantal deelnemers te beperken per handicapcategorie. De volgorde van inschrijving 

is dan bepalend voor wie wel of niet kan meespelen. Zo nodig wordt een wachtlijst 

opgesteld.  

f. Spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de 

wedstrijdleiding en 10 minuten vóór hun starttijd bij de afslagplaats aanwezig te zijn. 

g. Toeschouwers zijn alleen toegestaan op het pad langs de holes 17 en 18. 

 

2. Voorwaarden voor deelname 

a. Aan dit Clubkampioenschap mogen alleen leden van Golfclub Bergvliet deelnemen. 

Proefleden, introducees of mensen met een gedeeltelijk lidmaatschap zijn 

uitgesloten. Bij onduidelijkheid over de lidmaatschapsstatus, beslist het bestuur. 

b. Met in achtneming van art. 1 h van het Wedstrijdreglement van Golfclub Bergvliet is 

er geen leeftijdsgrens van toepassing op de deelname aan de CK Strokeplay. 

Voorwaarde voor deelname aan de CK Strokeplay Senioren is dat men op de dag van 

deelname minimaal 50 jaar oud moet zijn. 

c. Spelers waartegen disciplinaire maatregelen zijn getroffen, zijn uitgesloten van 

deelname. Dit ter beoordeling door de wedstrijdleiding.  

d. Tegen spelers die zonder geldige reden niet op komen dagen op een speeldag, zullen 

disciplinaire maatregelen getroffen worden. Een en ander ter beoordeling door de 

wedstrijdleiding. 
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3. Handicapcategorieën 

CK Strokeplay: 

a. Categorie 1: Spelers met een exacte handicap van 18.0 of lager spelen bruto 

strokeplay, zonder handicapverrekening. Deze groep speelt van de backtees: heren 

spelen van wit, dames van blauw. Deze categorie resulteert in een Clubkampioen 

Heren en een Clubkampioen Dames. De clubkampioenen Heren en Dames zullen 

vermeld worden op de Wall of Fame in het Paviljoen. 

b. Categorie 2: Spelers met exacte handicap van 18.1 tot 36.0 spelen netto strokeplay 

met handicapverrekening (bruto/netto) op basis van hun playing handicap. Deze 

groep speelt van de standaard tees: heren van geel, dames van rood. In deze 

categorie wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren en dames. Handicaps 

boven de 36.0 zijn uitgesloten van deelname. 

c. De peildatum voor vaststelling van de exacte handicap is acht dagen vóór aanvang 

van de wedstrijd. De wedstrijdleiding verschuift zo nodig bij de indeling spelers van 

de ene naar de andere categorie. Reeds ingeschreven spelers gaan daarbij vóór 

spelers die eventueel op de wachtlijst staan.  

d. Categorie 2, de groep die bruto/netto speelt gaat op beide dagen als eerste van start. 

 

CK Strokeplay Senioren: 

e. Spelers met exacte handicap van 0.0 tot 54.0 spelen netto strokeplay met 

handicapverrekening (bruto/netto) op basis van hun playing handicap. Deze groep 

speelt van de standaard tees: heren van geel, dames van rood. In deze categorie 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen heren en dames. 

 

4.    Flightindeling 

a. De flightindeling wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.  

b. Op de eerste dag zullen spelers willekeurig in flights ingedeeld worden. Zowel in de 

strokeplay als in de bruto/netto categorie zullen heren en dames in gemengde flights 

van start gaan.  

c. Op de tweede dag worden flights ingedeeld op basis van de stand in het algemeen 

klassement, waarbij de best geklasseerde spelers als laatsten de baan in gaan. In de 

bruto strokeplay categorie zullen heren en dames niet gemengd worden in flights. In 

de bruto/netto competitie worden dames en heren wel gemengd in flights. 

d. Voor zover mogelijk zullen drie spelers per flight ingedeeld worden.  

e. Als er flights zijn waar slechts twee spelers ingedeeld kunnen worden, dan zullen die 

toegewezen worden aan de laagst geklasseerde spelers.  

 

5.    Bepaling van de uitslag en play-off 

a. Zowel de speler als de marker dient de kaart te ondertekenen. 

b. Spelers worden verzocht de scores in te voeren in de kiosk. 

c. De score van een speler is definitief na het inleveren van de getekende kaart bij de 

wedstrijdleiding.  
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d. In categorie 1 winnen de dame en heer die het minste aantal slagen gespeeld hebben 

bij de Dames- respectievelijk de Heren-deelnemers.  Indien na 36 holes meerdere 

spelers een gelijk aantal slagen heeft, dan spelen die spelers zo nodig meerdere 

keren hole 18 tot een winnaar vastgesteld kan worden.  

e. In categorie 2 wordt de algemene winnaar bepaald door matching cards na 36 holes. 

Als de matching cards geen uitsluitsel geven, dan wint de speler met de laagste 

exacte handicap.  

f. Bij de CK Strokeplay Senioren wordt de algemene winnaar bepaald door matching 

cards na 36 holes. Als de matching cards geen uitsluitsel geven, dan wint de speler 

met de laagste exacte handicap. 

g. De uitslag van de wedstrijd is definitief na de prijsuitreiking. 

 

6.     Spelregels en organisatie in de baan 

a. De R&A / NGF Golfregels, alsmede de Local Rules van Golfclub Bergvliet zijn van 

toepassing.  

LET OP: de local rule dat een bal met twee strafslagen gedropt mag worden op 
de fairway als de oorspronkelijke bal verloren of out of bounds is, mag NIET 
toegepast worden. Bij een bal die misschien verloren en/of out of bounds is 
moet altijd een provisionele bal gespeeld worden. 
   

b. Een bal kan alleen onspeelbaar verklaard worden als die daadwerkelijk gevonden 

en geïdentificeerd is.  

c. Spelers dienen hun bal met een stift of pen van een persoonlijk merkteken te 

voorzien. Als dit niet is gebeurd en er is twijfel bij het identificeren van de bal, dan 

dient die als verloren te worden beschouwd. 

d. Flights mogen elkaar niet passeren en dienen in de startvolgorde te blijven spelen, 

tenzij de wedstrijdleiding of referee in de baan daarvoor een aanwijzing geeft.  

 

7. Scheidsrechters in de baan 

a. Tijdens de wedstrijden zullen scheidsrechters in de baan toezien op een correct 

verloop van de wedstrijd en het speeltempo.  

b. Bij langzaam spel kan een flight en de individuele spelers geklokt en eventueel 

strafslagen toegekend worden. 

c. De standaardtijd die een speler mag gebruiken voor een slag is 40 seconden. Bij de 

afslag op een nieuwe hole, mag de eerste speler die afslaat 10 seconden extra 

gebruiken.  

 

8. De wedstrijdleiding beslist 

a. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  


