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Reglement 2 x 9 Toernooi (Regio Competitie) 

 

1. Deelname staat open voor leden van Golf Maasduinen, mits in het bezit van een EGA 

handicap van 54 of lager. Het totaal aantal deelnemers per wedstrijd is gesteld op 6 (zes). De 

wedstrijden worden op maandag op 6 (zes) verschillende banen gespeeld, dit met 

uitzondering op 4 juli, te weten: 

 22 mei 2017  Golfbaan Overloon, Overloon 

 12 juni 2017  Golfbaan Maasduinen, Arcen 

 4 juli 2017   Golfbaan Leemskuilen, Uden (deze wedstrijd is op dinsdag) 

 31 juli 2017   Golfbaan Kapelkeshof, Grashoek 

 21 augustus 2017  Golfbaan D’n Heikant, Aarle Rixtel 

 18 september 2017  Crossmoor, Weert 
 

2. Definitieve deelnemers worden uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijddag door 
de Team Captain van Golf Maasduinen doorgegeven aan de organiserende golfbaan. Daarbij 
wordt ook de EGA handicap per speler aangegeven. (Mocht een speler al eerder hebben 
meegespeeld dan wordt de handicap uit de tussenstand gebruikt). Bij aanvang van de eerste 
wedstrijd wordt uitgegaan van de EGA handicap. Hierbij wordt een maximum van EGA hcp 36 
gehanteerd.  

 
3. De wedstrijden van het 2x9 toernooi zijn niet qualifying. Wel zal er binnen het toernooi een 

handicapverrekening plaatsvinden, indien spelers vaker deelnemen: 

 30 stablefordpunten of minder  + 1,0; 

 30 t/m 36 stablefordpunten  +/- 0; 

 37 stablefordpunten  - 0,5; 

 38 stablefordpunten of meer  - 1,0. (0,5 per stablefordpunten) 
 

4. Het totaal aantal stablefordpunten per team wordt iedere wedstrijd opgeteld. Dit is de 
totaalscore die meetelt voor het klassement. Na verwerking van de laatste wedstrijd zal aan 
het team met de meeste punten de wisselbeker worden uitgereikt. 
 

5. Mochten er spelers vanwege een geldige reden de ronde niet kunnen afmaken dan 
overleggen de Team Captains gezamenlijk hoe met de telling van de teampunten wordt 
omgegaan. 
 

6. Dames spelen van de rode tees (waar aanwezig), heren van de gele tees. 
 

7. Zowel voor de dames als de heren zijn prijzen: 

 Eerste prijs stablefordpunten; (dames en heren) 

 Tweede prijs stablefordpunten; (dames en heren) 

 Brutoprijs; (een prijs) 

 Neary. (een prijs) 
  

8. De Neary wordt uitgereikt aan de speler  die het dichtste bij de pin ligt, met als extra eis dat 
de bal op de green ligt. Gemeten wordt van de voorkant van de bal naar de voorkant van de 
hole. Iedere speler heeft in beide rondes van 9 holes kans op de Neary (dus twee maal in 
totaal). Een hole-in-one telt ook mee. 
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9. Prijzen worden alleen beschikbaar gesteld aan spelers die tijdens de prijsuitreiking nog 
aanwezig zijn. Bij afwezigheid schuift de prijs naar de eerstvolgende speler in de uitslag. 

10. Inschrijfgeld bedraagt € 20,- per deelnemer. Hierbij inbegrepen zitten de greenfee, prijzen en 
koffie met vlaai vooraf. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd die wordt gespeeld op Golfbaan 
Maasduinen bedraagt € 5,- 

 


