
                                                                                                                                                  
 

Januari 2019 
 

Maandbeker Competitie reglement 
 

Voor deze competitie geldt het wedstrijdreglement van Golfvereniging De Woeste Kop, zoals 

te vinden is op haar website. Er zijn dit jaar 8 maandbekerwedstrijden gepland. De beperking 

om aan maximaal 6 maandbekerwedstrijden deel te nemen, blijft ongewijzigd. De beste 

vier resultaten gelden voor het eindklassement maandbeker competitie. 

 

Maandbeker Strokeplay Netto Hcp ( -9 t/m 20 ) teekeuze: 

De strokeplay spelers heren hebben de keuze tussen wit en geel. De dames  

strokeplayers kiezen de blauwe of rode tee. 

 

Bij gelijke eindscore in Strokeplay Netto is de winnaar de speler met de laagste exacte 

handicap. Indien de exacte handicaps gelijk zijn, wordt het principe van Matching Cards 

toegepast; d.w.z. vergelijking van de beste score over de laatste 9 holes. Indien ook die score 

gelijk is, dan geldt de score over de laatste  6, 3 of 1 holes van de ronde. Als dan nog geen 

winnaar is aan te wijzen, beslist het lot. De winnaar van de maandbeker competitie Strokeplay 

Netto ( best of 4 ) is de speler met het minste totaal aantal slagen. 

 

Maandbeker Stableford Hcp ( 20.1 t/m 36 ) verplichte teekeuze: 

Heren spelen van de gele tee; de dames van de rode teebox. 

  

Bij Stableford wordt de winnaar de speler met het hoogste aantal behaalde 

stablefordpunten.  Bij een gelijke score wordt het principe van Matching Cards toegepast; 

d.w.z. vergelijking van de beste score over de laatste 9 holes. Indien ook die score gelijk is, dan 

geldt de score over de laatste  6, 3 of 1 holes van de ronde. Is ook die score gelijk, dan wordt de 

klassering door het lot bepaald. De winnaar van de maandbekercompetitie Stableford ( best of 

4 ) is de speler met het hoogste totaal aantal stablefordpunten. 

Indien een speler zijn handicap verbetert / verslechtert en daardoor in een andere categorie 

van de maandbeker terecht komt zal hij / zij de keuze hebben binnen de categorie te blijven 

waarin hij / zij het maandbeker seizoen is begonnen of over te stappen. Een switch kan slechts 

1 maal per seizoen plaatsvinden. 

Bij de laatste maandbeker zullen de 36 hoogst gerangschikte spelers die nog geen 6 

wedstrijden hebben gespeeld, voorrang krijgen bij inschrijving. 

 


