
Reglement Zomercompetitie 2021 

 

Het inschrijfgeld is € 10,- per team. Gelieve dit zsm te voldoen op rekeningnummer NL 33 

RABO 0127 480 935 t.n.v. Golfclub Welderen o.v.v. “Zomercompetitie 2021”.  

Graag even met je teamgenoot afstemmen zodat we niet 2 keer € 10 ontvangen (dat hoeft 

namelijk nu ook weer niet). 

 

 

Wedstrijdvorm en regels. 

 

• Het wedstrijdreglement van Golfclub Welderen is van toepassing. In gevallen waarin het 

reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

• deelnemers zijn lid van golfclub Welderen en zijn speelgerechtigd voor de championship 

course; 

• spelvorm is Greensome: 

  - greensome betekent dat beide spelers van een team op iedere hole afslaan en nadien met 

de beste bal verder spelen; 

• op de 1e negen holes moeten van beide spelers in een team tenminste 4 afslagen worden 

genomen; 

• hetzelfde geldt voor de 2e negen holes; 

• na de afslag kiest men een van de afslagen en speelt daarmee om de beurt verder; 

• Puntentelling:  

  - Iedere gewonnen hole levert 1 punt op voor het team dat de hole wint, voor gehalfde holes 

krijgt ieder team een ½ punt; 

 • De poule wedstrijden kunnen met een gelijke stand eindigen; 

 • Bij de kwartfinale en verder moet er een winnaar zijn. In geval van gelijkspel na 18 holes dient 

er een play off gespeeld te worden over holes 11 (SI6), 12 (SI2) en 18 (SI4) op basis van 

sudden death. Handicap slagen worden opnieuw gegeven indien van toepassing; 

• De heren spelen van de gele tees en de dames van de rode tees. 

  

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na het spelen van de wedstrijd per e-mail ( 

geertversteeg2@gmail.com of aronvthul@hotmail.com) of WhatsApp (06- 24640356 of 06-22 

85 15 85) aan de wedstrijdleiding doorgegeven.  

De wedstrijdleiding zal zorg dragen voor het regelmatig bijwerken van de uitslag lijst en 

publiceren op het informatie bord. 

 

De nummers 1 en de twee beste nummers 2 uit de poules, totaal 8 teams gaan door naar de 

kwartfinales. Het aantal behaalde wedstrijdpunten is in eerste instantie bepalend om vast te 

stellen wie de beste nummers 2 zijn. 

Eindigen in een poule twee teams gelijk op de eerste of tweede plaats na de poulewedstrijden, 

dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is deze ook gelijk, dan is er een Play-off over  

(de eerste) negen holes. De wedstrijdleiding zal de teams daar in het voorkomend geval over 

benaderen. Dit geldt ook als er voor wat betreft de nummers 2 niet voldoende onderscheid kan 

worden gemaakt op grond van het aantal wedstrijdpunten. 



 

Planning wedstrijden. 

 

De teams plannen zelf de wedstrijden in overleg met de tegenstanders. De zomercompetitie 

begint op 23 juni 2021. 

De poule wedstrijden moeten vóór zaterdag 18 september 2021 gespeeld zijn. 

 

Zondag 19 september 2021 wordt het schema voor de kwart- en halve finales gepubliceerd. 

Deze dienen vóór zaterdag 16 oktober 2021 gespeeld te zijn. 

Zondag 17 oktober 2021 worden dan de finales om zowel de 1e en 2e plaats als ook de 3e en 

4e plaats gespeeld. Op deze dag zal ook de Best of the Rest wedstrijd (StableFord) gespeeld 

worden waarvoor iedereen zich op individuele basis kan inschrijven. 

 

Afspraken over wedstrijden kunnen tot maximaal 12 uur voor aanvang van de afgesproken 

wedstrijd gewijzigd worden. Zegt een team daarna af, dan zijn de tegenstanders gerechtigd 

echter niet verplicht, de wedstrijd als gekregen te beschouwen. Ze kunnen en mogen natuurlijk 

ook een ander tijdstip voor het spelen met het team dat afzegt overeenkomen. 

 

Alle wedstrijden worden in principe op Welderen gespeeld. Uitwijken naar Bleijenbeek of andere 

banen is toegestaan, mits beide teams hiermee akkoord gaan. Eventuele greenfees voor 

Bleijenbeek of andere banen, dienen zelf te worden voldaan. Een team kan niet door een ander 

team verplicht worden om op Bleijenbeek of een andere baan te spelen. 

 

 

Niet gespeelde wedstrijden. 

 

Voor niet gespeelde wedstrijden worden geen punten toegekend. 

 

Van teams wordt verwacht dat ze alle mogelijke moeite doen om alle wedstrijden te spelen. 

Bestaat het vermoeden dat een team niet alle mogelijke moeite doet, dan kunnen de leden van 

dit team van volgende competities worden uitgesloten. 

 

Als een team bij voorbaat weet dat het op de finale dag (zaterdag 17 oktober 2021) niet kan 

spelen, dient het team dat vóór 18 september 2021 per mail aan de wedstrijdleiding te melden. 

Zij gaan dan niet door naar de kwart- en halve finaleronde. Mochten zij eerste of tweede in hun 

poule worden dan worden zij uit de einduitslag van de poule gehaald en schuiven de lager 

geëindigde teams een plaats op. 

 

 

Blessure. 

 

Als een teamlid geblesseerd raakt kan, in overleg met de wedstrijdleiding een vervanger worden 

gezocht die de resterende wedstrijden speelt. Bij afwijkend handicap wordt de team handicap 

opnieuw berekent. 



 

 

Handicapverrekening. 

 

De playing handicap van een team wordt als volgt berekend: ¾ x (60% van de laagste 

hcp+40% van de hoogste hcp) De berekening van de playing handicap (phcp) vindt plaats met 

als peildatum 22 juni 2021. De phcp van een team blijft voor de hele zomercompetitie hetzelfde.  

 

Er wordt gespeeld met handicapverrekening waarbij de meerslagen worden gegeven op de 

holes met de laagste stroke index. Per hole wordt maximaal 1 meerslag gegeven. Het totale 

aantal meerslagen bedraagt niet meer dan 18. 

Voorbeeld: Team 1 heeft phcp 12; team 2 heeft phcp 20; team 2 krijgt op 8 holes 1 slag extra. 

De meerslagen worden gegeven op de holes met stroke index 1 tot en met 8. 

 

Alle phcp’s voor CC Welderen worden vermeld bij de poule-indeling. Indien op een andere baan 

dan Welderen of Bleijenbeek wordt gespeeld, dient men zelf de playing handicap van het team 

als volgt te berekenen: ¾ x (60% van de laagste hcp+40% van de hoogste hcp). 

 

Juni 2021, 

De wedstrijdcommissie 

 


