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Inleiding 

Hoewel door velen de jaarlijkse Stableford competitie, georganiseerd door GC Exloo, als een gezellige 

wekelijkse club activiteit wordt gezien, het is en blijft het een competitie. Het zijn qualifying rondes, 

waarvoor de standaard NGF en WHS regels gelden.   

In dit document worden de aanvullende regels gedefinieerd die voor een correct en transparant 

competitie verloop moeten zorg dragen. 

In 2021 hadden we te maken met een bijzondere regels als gevolg van de Covid-19 maatregelen.  

In dit reglement gaan we er vanuit dat we in 2022 zonder die maatregelen de competitie kunnen 

spelen. Maar indien dit noodzakelijk blijkt (aangegeven door overheid of club bestuur), dan zullen 

aanvullende regels opnieuw overwogen en ingevoerd worden. 

Op basis van de goede ervaringen in het vorige seizoen met betrekking tot het spelen van de eerste 

12 holes, zullen we voor de 2022 competitie per ronde wisselend de 2e negen of de 1e twaalf holes 

spelen. De nieuwe WHS regels bieden de mogelijkheid om een qualifying ronde te lopen over 12 

holes.    
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1. Basis reglement 

De basis regels zijn: 

• Deelnemers spelen elke ronde een qualifying ronde volgens de WHS regels. Wedstrijd type is 

Stableford.  

 

• De wedstrijdleiding bepaalt vooraf welke qualifying ronde wordt gelopen. De bedoeling is om per 

week wisselend, de 2e negen of de 1e twaalf holes te lopen. De wedstrijdleiding kan hier van 

afwijken, door het inplannen van 18-holes wedstrijden. 

Bij de opgave in E-golf4U wordt dit vermeld. Let hier dus op. 

 

• Flight indeling wordt door de wedstrijdleiding gemaakt en tijdig aan de deelnemers via email 

doorgegeven. 

 

• Deelname kosten worden door de wedstrijdleiding vastgesteld. Bijdrage is voor de dekking van 

de kosten:  “hapje” na de wedstrijd en prijzen aan het eind van de competitie. 

 

• Deelname staat open voor: 

 

o Alle leden van GC Exloo. Indien men geen volledig lidmaatschap heeft is men voor de 

desbetreffende speeldag eveneens de reguliere greenfee verschuldigd. Af te dragen aan 

de wedstrijdleiding, voorafgaand aan de wedstrijd. 

 

o Niet leden. Zij kunnen buiten mededingen deelnemen. Naast de deelnamekosten is men 

ook de normale greenfee verschuldigd. Af te dragen bij de wedstrijdleiding, voorafgaand 

aan de wedstrijd. 

Opgave kan alleen telefonisch bij de wedstrijdleiding, zie tijdstippen onder punt 3. 

Voor correcte indeling zijn Naam, email adres, NGF nummer en actuele WHS handicap 

noodzakelijk. 

 

o Men kan bij elke wedstrijd instromen. Er is geen verplichting om aan alle wedstrijden van 

de competitie deel te nemen. 

 

 

2. Wedstrijdschema 

 

• Wedstrijden worden gespeeld op de donderdag avond. Starttijd wordt gedurende het seizoen 

gebaseerd op zonsondergang, zodanig dat elke flight voor invallende duisternis binnen kan zijn.  

Wedstrijdleiding bepaald de starttijd (shotgun). Bij de opgave in E-golf4U en op de startlijst wordt 

deze tijd vermeld. 

 

• Voor 2022 is het voorlopige wedstrijdschema als volgt samengesteld: 

o Parcours Zuid (2e negen): 13x  op 

7/4,  21/4,  5/5,  19/5,  2/6,  16/6,  30/6,  14/7,  28/7,  11/8,  25/8,  8/9  en  22/9 

o Hole 1 – 12, 12x  op 

14/4,  28/4,  12/5,  26/5,  9/6,  23/6,  7/7,  21/7,  4/8,  18/8,  1/9 en 15/9 

o Afsluitende 18 holes wedstrijd, eind september, in het weekend. Nog nader te bepalen. 
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3. Aanmelding 

 

• Deelnemers dienen zich vóór woensdag 21:00 uur op te geven via E-golf4U. Als de wedstrijd in 

het weekend wordt gespeeld, dan opgave vóór vrijdag 21:00 uur. 

Indien een buggy gewenst is, dan dient dit ook bij de aanmelding in E-Golf4u vermeld te worden. 

 

• Na bovengenoemd tijdstip zal de inschrijving via E-golf4U gesloten zijn, maar in sommige 

situaties kunnen er nog deelname mogelijkheden zijn (b.v. door een late afmelding). Neem in 

voorkomende gevallen telefonisch contact op met de wedstrijdleiding. 

 

• Minstens 15 minuten voor start van de wedstrijd registreren bij de wedstrijdleiding en deelname 

kosten (en eventuele greenfee en buggy huur) betalen. 

 

• Bij niet op komen dagen, of bij zeer late afzegging (correctie in E-golf4U niet meer mogelijk),  

blijft de qualifying ronde staan en zal als “no-show” worden afgehandeld. 

 

4. Flight indeling 

 

• Flight indeling wordt door de wedstrijdleiding met behulp van E-Golf4U vastgesteld. Deelnemers 

die niet via E-Golf4U geregistreerd kunnen worden, worden door de wedstrijdleiding handmatig 

aan een flight toegewezen. 

 

• Afhankelijk van de deelname zullen 3- of 4-ball flights worden samengesteld. 

 

• Uitgangspunt is Shotgun. Starthole wordt door de wedstrijdleiding aan elke flight toegewezen. 

 

• In geval het aantal deelnemers erg groot is, dan kunnen enkele flights worden ingedeeld op een 

ander deel van de baan. 

 

5. De ronde 

 

• Elke speler krijgt zijn eigen qualifying kaart. Een flight-genoot zal als marker worden aangewezen. 

 

• Na afloop van de wedstrijd de kaart, ondertekend, bij de wedstrijdleiding inleveren.  

Niet inleveren betekent een “no-show” registratie. 

Bij voorkeur zelf de resultaten via de E-Golf4U app of console invoeren. 

 

• Bij de puntentelling de standaard Stableford regels hanteren. Dat wil zeggen: 

o Uitholen, en aantal slagen noteren 

o Indien geen Stableford punten meer gehaald kunnen worden, de bal oppakken (t.b.v. 

snelheid van het spel). 

In principe moet volgens de WHS regels een netto double bogey worden genoteerd (het 

kleinst aantal slagen waarbij, bij jouw handicap op die hole, 0 Stableford punten krijgt. 

Toegestaan is ook het noteren van een streep of een 0. In E-golf4U wordt dit automatisch 

gecorrigeerd.  
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Voor alle duidelijkheid: de regel 2x PAR + 1 is niet toegestaan. Bij hoge handicaps kan 

dit tot fouten in de puntentelling leiden. 

 

6. Verwerking score 

 

• Scores (aantal slagen) worden in E-Golf4U vastgelegd. Of door de wedstrijdleiding, of door de 

speler zelf via de app of console. 

Alle kaarten worden na afloop vergeleken met de geregistreerde uitslagen. Bij verschillen beslist 

de wedstrijdleiding welke score wordt gehanteerd. 

 

• Omdat verschillende parcoursen zijn gespeeld zullen alle uitslagen op basis van WHS regels naar 

een 18 holes score worden gecorrigeerd: 

o Parcours 1e 12 holes:  Stableford score + 11 

o Parcours 2e negen:      Stableford score + 17 

o Parcours 18 holes:       Stableford score 

 

• Voor het competitie resultaat zullen per deelnemer de beste 20 Stableford scores meetellen. 

In totaal zijn er 26 wedstrijden. Indien aan alle wedstrijden is deelgenomen zullen de 6 slechtste 

resultaten niet meetellen. Het gaat hier over de naar 18 holes gecorrigeerde resultaten. 

Niet deelnemen aan een wedstrijd geldt ook als een resultaat, met 0 punten. 

 

• De primaire ranking (van hoog naar laag) wordt bepaald door het totaal van de 20 beste 

gecorrigeerde resultaten. De winnaar is degene met de meeste punten. 

in geval deelnemers een gelijke score hebben wordt de onderlinge ranking (van hoog naar laag) 

bepaald door het gemiddelde gecorrigeerde resultaat van alle wedstrijden waaraan is 

deelgenomen. Dus ook de wedstrijden die men qua resultaat voor de primaire ranking heeft 

mogen laten vallen.  

 

• Communicatie. Na elke wedstrijd zal de nieuwe stand volgens bovenstaande methode 

gepubliceerd op de website van GC Exloo onder “Leden” en vervolgens onder “Stableford 

Competitie”. 

LET OP: In E-golf4U vind je onder Competities weliswaar de geregistreerde Stableford scores, 

maar deze zijn niet gecorrigeerd. Deze ranking geeft niet het juiste beeld en telt dus niet voor 

de competitie. 

 

7. Geschillen 

 

• In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, naar 

beste eer en geweten.. 
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