
Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen Strokeplay BG&CC 
 
 
 
1. Algemeen  
Dit reglement geldt als aanvulling resp. afwijking op het algemene wedstrijdreglement 
van BG&CC.  
 
2. Deelname  
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle dames en heren amateurgolfers, 
zoals gedefinieerd in de R&A Rules Limited (R&A) die lid zijn van BG&CC met een 
actieve WHS Handicap van maximaal 36.0. 
 
3. Wedstrijdvorm  
Het bruto strokeplay kampioenschap wordt gespeeld over 3 rondes voor dames en 4 
rondes voor heren. 
Dames: een ronde op zaterdag en twee rondes op zondag. 
Heren: twee rondes op zaterdag en twee rondes op zondag.  
 
4. Aantal deelnemers 
Voor het bruto strokeplay kampioenschap worden voor de eerste ronde op zaterdag 
maximaal 30 dames en 48 heren toegelaten. Bij te veel inschrijvingen wordt de 
indeling gemaakt op basis van WHS-handicap, waarbij de laagste handicaps voorrang 
hebben. Bij gelijke handicaps geldt het moment van inschrijving.  
 
Voor zowel de dames als de heren ligt de cut alleen na de eerste ronde op 105 slagen 
bruto. Dit betekent dat een speler/speelster in de eerste ronde 105 slagen of minder 
moet halen om door te gaan naar de tweede en volgende rondes.  
 
Indeling in de eerste ronde is op basis van WHS-handicap.  
Na de tweede ronde dames op zondag gaan de beste 18 + ties door naar de derde 
ronde. 
Na de tweede ronde heren op zaterdag gaan de beste 18 + ties door naar de derde en 
vierde ronde zondag.  
 



5. Afslagplaats  
Spelers/speelsters die mee doen aan het bruto strokeplay kampioenschap spelen van 
de blauwe tee bij de dames en van de witte tee bij de heren.  
 
6. Spelregels  
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de 
R&A Rules Limited en de Plaatselijke Regels die gelden voor BG&CC.  
 
7. Inschrijving  
Inschrijving kan alleen geschieden via de webpagina van BG&CC. Deelnemers dienen 
zelf op de inschrijflijst op deze site na te gaan of zij staan ingeschreven.  
 
8. Vervoer 
Spelers/speelsters en hun caddies die mee doen aan het bruto strokeplay 
kampioenschap mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van 
enige vorm van vervoer.  
 
9. Meldingstijd  
Iedere deelnemer behoort zich ten minste 30 minuten voor de starttijd bij de 
Wedstrijdcommissie aan de wedstrijdtafel te melden.  
 
10. Scorekaart  
Na melding bij de Wedstrijdcommissie ontvangt de deelnemer zijn scorekaart. 
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler (marker) te wisselen op 
straffe van diskwalificatie.  
 
11. Inleveren scorekaart  
Deze dient zo spoedig mogelijk na afloop van een ronde, maar binnen 10 minuten na 
het beëindigen van de laatste hole, te worden gecontroleerd door de deelnemer en 
marker. Vervolgens dient de, door deelnemer en marker, getekende kaart zo spoedig 
mogelijk aan de Wedstrijdcommissie te worden overhandigd. De wedstrijdleiding zorgt 
voor finale goedkeuring en invoer in Egolf4U. De speler dient zich ervan te verzekeren 
dat zijn kaart door de Wedstrijdcommissie en door zijn marker (qualifying, dus via mail) 
is goedgekeurd.  



Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij/zij worden 
gediskwalificeerd.  
 
12. Elektronische apparaten en afstandsmeters  
Een speler/speelster mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een 
speler/speelster tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook 
andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, 
windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.  
 
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde 
clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is. 
Smartphones mogen niet gebruikt worden als afstandsmeter.  
 
Straf voor overtreding: Bij de eerste overtreding: Twee strafslagen. Bij volgende 
overtreding: Diskwalificatie 
 
13. Einduitslag  
Winnaar zowel bij de dames als bij de heren is de speelster/speler met het minste 
totaal aantal slagen (bruto) van de drie c.q. vier gespeelde ronden. Indien voor de 
eerste plaats twee of meer spelers/speelsters gelijk eindigen, wordt een sudden-death 
play-off gespeeld over hole 15, 16, 17 en 18. Wanneer er dan nog steeds geen winnaar 
is zal opnieuw worden gestart op hole 15 enz. 
 
14. Bevoegde wedstrijdleiding  
De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende 
voorziet.  
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