
Draaiboek voor Strokeplay Clubkampioenschap – juli 2019 
 

Soort Wedstrijd: 
Strokeplay Clubkampioenschap Dames en Heren BRUTO 
ZONDER handicap verrekening. 
Dames en Heren aparte wedstrijd. Maar kunnen wel gemixt spelen. 
Wedstrijd is qualifying.  
Zaterdag afval wedstrijd 1x18 holes en zondag 1x18 holes  
Bij een gelijke totaalscore voor de eerste plaats vindt een sudden-death-play-off plaats op 
Hole 1 en 9.  
 
Strokeplay Clubkampioenschappen Dames en Heren NETTO  
MET handicap verrekening. 
Dit is een extra wedstrijd, waar men zich apart voor kan inschrijven. 
Dames en heren kunnen wel gemixt spelen. 
Wedstrijd is qualifying.  
Zaterdag afval wedstrijd 1x18 holes en zondag 1x18 holes.  
Spelvorm:  
MAX 4  
Maximaal aantal slagen op een Par 3 is totaal 7 slagen,  

     Par 4 is totaal 8 slagen  
     Par 5 is totaal 9 slagen 

Bij gelijk NETTO eindigen wint de speler die de laatste wedstrijddag het beste heeft 
gespeeld. 

De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de Rules of Golf ', zoals vastgesteld door de R&A 
en de plaatselijke regels van Golfclub De Texelse met aanvullingen, vastgesteld door de 
wedstrijdcommissie.  

Doelstelling: 
Deze wedstrijd is DE wedstrijd van het jaar en het gaat om de BESTE bruto dame en heer 
winnaar..  
Deze wedstrijd kan GESPONSORD worden (zie speciale sponsor regels). 
 
Deelnemers: 
Max. 72 (geen minimale deelname) 
Na zaterdag gaan slechts 24 deelnemers, zowel BRUTO als NETTO naar de zondag wedstrijd. 
 
Om te bepalen wie er zaterdag afvalt, wordt gekeken naar het totaal aantal dames en heren 
en pro rata wordt de scheiding gemaakt op basis van de BRUTO en NETTO score. De indeling 
voor de zaterdag wordt gemaakt op grond van de Ehcp waarbij de spelers per categorie op 
basis van laagste Ehcp met enige spreiding als eerste starten. Voor de finaleronde op zondag 
wordt een nieuwe rangschikking gemaakt op basis van de best geklasseerde spelers van de 
zaterdagrondes waarbij de best geklasseerde spelers als laatste starten. Voor de 
eindklassering wordt het totaal aantal slagen van de 2 rondes opgeteld 
 



Inschrijving tot vrijdag 17.00 uur  voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving 
sluit automatisch. 
 
Handicaps: 
Bruto 
Heren t/m 18.0 
Dames t/m 24.0 
Netto  
Heren vanaf 18.1 
Dames vanaf 24.1  
 
Men mag wel met een hoger handicap meedoen aan de bruto wedstrijd. 
Andersom niet. 
 
Indeling: 
Flights van 3 elke 10 minuten. 
Zondag spelen de beste scores achterop 
Start Hole 1 & 10. 
Bruto spelers op hole 1 
Netto spelers op hole 10 
 
Longest en Neary: 
Alleen op zondag is er een longest en neary voor dames en heren apart. 
 
Inschrijfgeld: 
geen voor de gehele wedstrijd 
 
Prijzen: 
1e man en vrouw BRUTO ontvangt € 50,00 (bon van Golfshop), trofee prijs en geen ballen. 
Vermelding op de Clubbeker. 
1e man en vrouw NETTO ontvangt €. 50,00 
Geen prijs voor 2e of 3e plaats. 
Er zijn GEEN categorieën. 
Longest en neary voor dame/heer een bal. 
Birdies en Eagles worden uitgedeeld. 
Sponsor kan extra prijzen ter beschikking stellen er worden dan GEEN ballen van de club 
uitgedeeld. 
 
Indien mogelijk gaarne voor de 2de wedstrijd zondag enige pinposities verzetten. 
 
Weer: 
Onweer is duidelijk en extreme weersomstandigheden. 
 
Opmerkingen: 
-  De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd 

voordoen ook naar de exploitant toe. 



-  Een speler moet zich een half uur voor aanvang van de starttijd melden bij de 
wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee.  

-  Caddies zijn toegestaan. 
-  Het gebruik van een Handicart gedurende de BRUTO wedstrijd is NIET toegestaan. Bij de 

NETTO wedstrijd is het WEL toegestaan. 
 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een 
foto. 
 

Opmerking voor wedstrijdleider: Gebruik “Meerronden” wedstrijden” om beide (netto/bruto) 
wedstrijden uit te rekenen.  


