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Reglement Strokeplay kampioenschap Senioren  
 
De clubkampioenschappen Strokeplay voor senioren vinden plaats op twee aaneensluitende 
dagen zoals vermeld in de wedstrijdkalender. De wedstrijd bestaat uit 2 qualifying rondes. De 
dames spelen vanaf de rode tees, de heren spelen vanaf de gele tees. Per dag zullen 18 holes 
gespeeld worden zonder handicap verrekening.  
Aan dit clubkampioenschap Strokeplay kunnen maximaal 72 deelnemers meedoen. Bij 
onvoldoende deelname (< 8 personen per categorie dames/heren) kan de wedstrijdleiding 
besluiten niet te spelen om het clubkampioenschap, maar er een normale qualifying wedstrijd 
van te maken. 

Voor deze kampioenschappen geldt het wedstrijdreglement van Golfvereniging De Woeste Kop 
zoals te vinden op haar website. Door inschrijving verplicht men zich beide dagen beschikbaar 
te zijn voor het spelen van een ronde. Spelers die zich voor de finaleronde plaatsen, zijn 
verplicht daaraan mee te doen. 

Aan het einde van de eerste speeldag vindt er een “cut” plaats op basis van 50% plus “ties” en 
worden de spelers bekend gemaakt die de finaleronde op de tweede speeldag spelen. 

De einduitslag wordt bepaald door de scores van elk van de door de spelers gespeelde rondes 
bij elkaar op te tellen. Bij gelijk eindigen van kandidaat-winnaars na de finaleronde wordt een 
play-off gespeeld volgens het ‘sudden death-principe’ over hole 18. Als de einduitslag dan nog 
niet bepaald is, wordt verder gespeeld op hole 1, hole 18 etc.  

Er gelden de volgende aanvullende bepalingen: 

• Speelgerechtigd zijn leden van 50 jaar en ouder van Golfvereniging De Woeste Kop met 
een WHS-handicap van ≤ 36.0.  

• Inschrijving geschiedt via E-Golf4U terminal in het clubhuis of via de website. 
• De startlijst wordt drie dagen vóór aanvang van de eerste ronde bekend gemaakt op de 

website van de vereniging. De startlijst voor de tweede ronde wordt zo snel mogelijk na 
het bepalen van de “cut” bekend gemaakt en zal vervolgens die avond op de website 
van de vereniging worden gepubliceerd. 

• Voor elke ronde meldt de speler zich uiterlijk 30 minuten vóór zijn starttijd bij de 
wedstrijdleiding. Verzuimt een speler zich tijdig te melden bij de wedstrijdtafel, kan dat 
opgevat worden als een ‘no show’ en kan diskwalificatie volgen. 

• Voor elke ronde meldt de speler zich uiterlijk 5 minuten vóór de overeengekomen 
starttijd op de eerste tee. Verzuimt een speler zich op tijd te melden zal regel 5.3a (The 
Official Rules of Golf, R&A 2019) worden toegepast. 
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• Na elke ronde voert de speler zijn score in via de webapp m.eg4u.nl of via de E-Golf4U 
terminal in het clubhuis. Vervolgens levert de speler de wedstrijdkaart in bij de 
wedstrijdleiding. 

• Handicarts/scooters zijn alleen toegestaan voor de mindervalide golfers in het bezit van 
een persoonlijke gebruikerskaart. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor te 
controleren op deze gebruikerskaart. Reservering van een handicart bij deelname aan 
de wedstrijd dient door de deelnemer zelf verzorgd te worden en moet aangegeven 
worden bij de inschrijving.  

In onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding. 

De wedstrijdcommissie 
Golfvereniging De Woeste Kop 
 


