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Reglement (senioren)clubkampioenschappen strokeplay 
(versie juli 2020) 
 
 

Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Heelsum is van toepassing, met als aanvulling de 

volgende regels: 

 

• Deelneming is voorbehouden aan volwaardig leden van Golfclub Heelsum.  

• De clubkampioenschappen strokeplay wordt gehouden in verschillende categorieën, bij de A 

categorie (hcp t/m 16.0) spelen de heren van de witte en de dames van de blauwe tee en bij de 

B categorie (hcp 16.1 t/m 36), spelen de heren van de gele en de dames van de rode tee. De 

handicap bij sluiting inschrijving is leidend hiervoor. 

• Het maximumaantal deelnemers per categorie is 33, inclusief de kampioen en runner up van 

voorgaand jaar. Bij een hoger aantal inschrijvingen wordt deelname bepaald op basis van de 

exacte handicap, waarbij de laagste handicaps voorrang krijgen en de afvallers desgewenst naar 

de B categorie doorschuiven. 

• De clubkampioenschappen strokeplay vindt plaats over meerdere ronden, zonder handicap 

verrekening, waarbij de speler met de laagste totale bruto score over de vastgestelde ronden 

het kampioenschap wint. 

• Het clubkampioenschap strokeplay voor iedereen beslaat 54 holes, waarbij op de 

zaterdagochtend de eerste vastgestelde ronde wordt gespeeld en alleen de beste 24 

deelnemers per categorie doorgaan naar de volgende ronde. Deze deelnemers spelen op 

zaterdagmiddag de tweede ronde, waarna er op basis van de gerealiseerde bruto score over 

beide gespeelde ronden de beste 16 deelnemers doorgaan naar de finaledag.  

• Voor deelname aan het seniorenclubkampioenschap strokeplay moeten deelnemers bij sluiting 

van de inschrijving tenminste de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Dit clubkampioenschap 

beslaat 36 holes, waarbij op zaterdag de eerste vastgestelde ronde wordt gespeeld en alleen de 

beste 16 deelnemers per categorie doorgaan naar de finaledag. 

• Het deelnemersveld voor de tweede ronde en voor de finaleronde kan door de 

wedstrijdcommissie worden uitgebreid met spelers met een totaalscore gelijk aan de laagst 

geklasseerde deelnemer.   

• De eerste ronde(n) worden gespeeld op basis van handicap (de laagste handicappers starten het 

vroegst). De finales worden gespeeld op basis van de totale bruto score over de vastgestelde 

ronde(n) (de deelnemers met de hoogste bruto score starten het vroegst). 

• Bij een gelijke bruto score na 54 holes (senioren clubkampioenschap na 36 holes) wordt 

aansluitend aan de finaleronde, een ‘play-off’ gespeeld onder directe begeleiding van de 

wedstrijdleiding. De play-off wordt gespeeld over twee door de wedstrijdleiding aan te wijzen 

holes, waarbij de speler met de laagste bruto score over deze holes het kampioenschap wint. 

Wanneer na deze play-off geen winnaar kan worden vastgesteld wordt de wedstrijd voortgezet 

middels ‘sudden-death’ play-off(s), op door de wedstrijdleiding aan te wijzen lus(sen) waarbij 

steeds hole 1 en zo nodig hole 9 wordt gespeeld. 

• Waar de regels niet in voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Beslissingen (Rulings) van de 

wedstrijdleiding en/of referee zijn bindend en onherroepelijk (Regel 20). 
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• Voor deelname aan het clubkampioenschap strokeplay is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

• De wedstrijdleiding beslist over de indeling van jeugdleden. Zij kunnen zich regulier aanmelden 

en krijgen persoonlijk bericht over hun deelname en eventuele indeling. 

• De inschrijving voor het clubkampioenschap strokeplay sluit op het in de algemene 

wedstrijdinformatie aangegeven tijdstip. Aanmeldingen die na dit tijdstip, maar voor de eerste 

ronde worden ontvangen kunnen door de wedstrijdcommissie worden geaccepteerd. 

• De startlijsten voor de ronden worden telkens zo spoedig mogelijk op de website en in fysieke 

vorm in het clubhuis gepubliceerd door de wedstrijdleiding. 

• Het gebruik van een buggy, handicart of ander vervoermiddel is alleen toegestaan voor leden 

die in het bezit zijn van een gebruikerskaart van de stichting Handicart en/of een medisch attest. 

De wedstrijdcommissie kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken. 

• Het spelen met een caddy is toegestaan, mits deze de golfregels kent en toepast. Regel 10-3 is 

van toepassing. 

 


