Reglement Maandbeker Competitie
Voor deze competitie geldt het wedstrijdreglement van Golfvereniging De Woeste Kop, zoals te
vinden is op haar website. De beste vier wedstrijdresultaten gelden voor het eindklassement
Maandbeker Competitie.
Maandbeker Netto Strokeplay met WHS-hcp -9 t/m 20.0:
De 36h competitie spelers heren resp. dames spelen van wit c.q. blauw. Spelers met WHS-hcp
<10.0 die niet aan een 36h competitie deelnemen, hebben de keuze tussen wit en geel (heren)
c.q. blauw en rood (dames). De overige spelers spelen van geel (heren) resp. rood (dames).
De spelvorm is Netto Strokeplay Maximum Score: PAR +5.
Bij gelijke eindscore in Netto Strokeplay 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 Netto
Strokeplay is de speler met het minste totaalaantal slagen berekend over zijn/haar 4 beste
maandbeker wedstrijdresultaten.
Maandbeker Stableford met WHS-hcp 20.1 t/m 45.0:
Spelers met WHS-hcp t/m 36.0 spelen van geel (heren), de dames van rood.
Spelers met WHS-hcp 36.1 t/m 45.0 spelen van oranje.
Bij Stableford wordt de winnaar de speler met het hoogste aantal behaalde Stableford punten.
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 Maandbeker Competitie Stableford is de speler met het hoogste
totaalaantal Stableford punten over zijn/haar 4 beste wedstrijdresultaten.
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.
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