
Wedstrijdreglement algemeen 

Wedstrijdreglement Golfclub Holthuizen, versie 1 mei 2022. 

Algemeen 

Wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de geldende “Rules of Golf”, zoals vastgesteld 

door de The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association. 

De Wedstrijdcommissie van Golfclub Holthuizen maakt gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid op: 

- regel 7-1b en 33-c2 mbt “Oefenen” , waarbij voorafgaand aan een qualifying wedstrijd mag 

worden geoefend op de baan; 

- de local rules (voor zover mogelijk vermeld op de scorekaart); 

- de tijdelijke local rules ( bekend gemaakt op het publicatiebord); 

- bij mixed-couples wedstrijden geldt de heren stroke-index. 

 

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of namens de wedstrijdcommissie 

georganiseerde wedstrijden en wordt bekend verondersteld bij een ieder die aan deze wedstrijden 

deelneemt of daarvoor inschrijft. 

De deelnemers aan de wedstrijden dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij afwezigheid 

vervalt een eventuele prijs, met uitzondering van de geldprijzen voor maandbekers en 

clubkampioenschappen. 

In geval van verhindering voor de prijsuitreiking moet u zich afmelden bij de wedstrijdleiding. De 

uitslag en de prijsuitreiking vinden plaats zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste 

deelnemers. 

Voor, tijdens en na wedstrijden worden bevoegdheden (voor zover noodzakelijk) aan de 

wedstrijdleiding gedelegeerd. 

Het is niet toegestaan dat anderen dan deelnemers en wedstrijdleiding tijdens een wedstrijd met een 

buggy de baan in gaan. 

Een speler draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn deelname aan wedstrijden wanneer er 

extreme omstandigheden zijn zoals hitte, gladheid, storm e.d. De wedstrijdleiding handelt bij 

extreem weer overeenkomstig het “Extreem weer protocol”. 

artikel 1 inschrijving 

a) Minimaal 4 weken voorafgaande aan de wedstrijd wordt de inschrijflijst geopend in het 

computersysteem. 

b) Zolang de inschrijvingstermijn open is kan er in- en uitgeschreven worden via het 

computersysteem. 

c) Indien de inschrijflijst vol is, wordt men automatisch op de reservelijst geplaatst. Men komt dan in 

volgorde van inschrijving aan de beurt voor de opengevallen plaatsen. 

d) De inschrijving sluit, voor de maandbeker en de clubkampioenschappen, drie dagen voor de 

wedstrijddag. Voor de wedstrijden op zaterdag betekent dit woensdag om 16.00 uur. Voor de 

wedstrijden op zondag betekent dit donderdag om 16.00 uur. Dit geldt niet voor de overige 

wedstrijden. 

e) Inschrijving kan alleen geschieden nadat achterstallig inschrijfgeld is voldaan. 

f) Buitenleden, invités en leden met hun homecourse elders kunnen aan alle wedstrijden deelnemen 

met uitzondering van maandbekers en clubtitels. 

g) De wedstrijdcommissie heeft het recht de wedstrijd te annuleren bij onvoldoende deelname. Voor 



een reguliere wedstrijd, zowel inloop- als met voorinschrijving, dienen er minimaal 8 inschrijvingen te 

zijn. Voor clubkampioenschappen en maandbeker dienen er minimaal 16 inschrijvingen te zijn. 

artikel 2 afmeldingen 

a) Na sluiting van de inschrijftermijn kan men uitsluitend om zeer dringende redenen zich afmelden 

bij de wedstrijdcommissie. 

artikel 3 indeling 

a) De wedstrijdcommissie bepaalt de indeling en starttijd van de wedstrijden alsmede het 

inschrijfgeld, de wedstrijdvorm en andere relevante bepalingen. 

b) Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de wedstrijdleider van de betreffende 

wedstrijd, kunnen geen starttijden geruild of gewijzigd worden. 

artikel 4 voorkeur vroege/late starttijd 

Indien de inschrijflijst de mogelijkheid biedt, kan men een voorkeur opgeven voor een vroege of een 

late starttijd. Aan deze wens kan geen recht worden ontleend. 

artikel 5 startlijst, starttijd 

a) De startlijst voor een wedstrijd wordt uiterlijk twee dagen voor de wedstrijddag gepubliceerd op 

de website. Dit geldt niet voor de inloopwedstrijden. 

b) Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van diegene die zich heeft ingeschreven, alsook van 

diegene die zich op de reservelijst heeft ingeschreven, om zich van zijn (eventuele) starttijd te 

vergewissen. 

c) De speler dient zich er tevens zelf van te vergewissen of de wedstrijd doorgang vindt. 

artikel 6 melding op wedstrijddag 

Iedere speler dient uiterlijk 15 minuten voor zijn starttijd het inschrijfgeld bij de wedstrijdcommissie 

te hebben betaald. Men moet uiterlijk vijf minuten voor de starttijd op de eerste afslagplaats 

aanwezig zijn.  

artikel 7 te laat starten of niet deelnemen (no show) 

De sanctie op te laat starten of niet deelnemen, is de sanctie als omschreven in regel 5-3a van de 

golfregels. 

artikel 8 scores (regel 3.3b) 

a) De aangewezen marker dient de score van de speler bij te houden. 

b) De speler draagt zelf de zorg voor het correct invullen, aftekenen en verwerken van de gelopen 

kaart in het computersysteem. 

c) De scorekaart moet binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd zijn ingevoerd en aansluitend 

bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. 

d) Handtekening van de speler en marker is noodzakelijk. Invullen van de naam en handicap van de 

marker is verplicht. 

e) De speler is altijd voor zijn eigen scorekaart verantwoordelijk. 

f)  De wedstrijdcommissie (lees wedstrijdleiding) is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

kaarten. 

 

artikel 9 gelijk eindigen 

1. matchplay 

a) Bij matchplay wedstrijden wordt een play-off gespeeld tot één partij een hole wint. De 

play-off start op dezelfde hole waar de wedstrijd begon. 



b) In een wedstrijd met handicapverrekening worden op de extra holes opnieuw de handicap 

slagen gegeven zoals die in de vastgestelde ronde golden. De play-off dient direct na het 

spelen van de laatste hole gespeeld te worden. 

c) De play-off is een verlenging van de vastgestelde ronde. 

d) Bij clubkampioenschappen wordt de play-off gespeeld, nadat alle overige wedstrijden zijn 

gespeeld. 

2. strokeplay. 

a) Bij wedstrijden zonder handicapverrekening wordt voor de eerste plaats een ‘sudden 

death’ play-off gespeeld over de holes 1, 3 en 7. Voor de volgende plaatsen komt de speler 

met de hoogste handicap eerst. 

b) Met handicapverrekening wordt de countdown methode toegepast. Countdown is de 

beste score over respectievelijk de laatste negen holes, de laatste zes holes, de laatste drie 

holes en de laatste hole, daarna bepaalt het lot. 

 

artikel 10 verdere bepalingen 

a) In de wedstrijden wordt afgeslagen volgens een startlijst. De desbetreffende tees zijn 

gedurende de in het programma vastgestelde tijden dan ook voor niet-deelnemers gesloten. 

b) In de baan hebben deelnemers aan de wedstrijd, ongeacht de speelsoort, voorrang boven 

niet-deelnemers (standing). 

c) Er mag niet worden afgeslagen op hole 1/10 door niet-deelnemers 15 minuten voor de 

officiële starttijd tot 15 minuten na de laatste doorkomst. 

d) Alleen spelers met een permanente of tijdelijke gebruikerspas kunnen met een handicart 

aan de clubwedstrijden deelnemen mits vooraf aangevraagd. Dat geldt niet voor de 

clubkampioenschappen strokeplay individueel, matchplay individueel en par-3; dan is het 

gebruik van een handicart niet toegestaan omdat het te veel voordeel oplevert. 

e) Stableford wedstrijden: 

Wanneer men op een hole geen stablefordpunten meer kan scoren, moet men de bal 

opnemen. 

f) Wedstrijden tegen par: 

Wanneer men op een hole geen score kan maken, moet men de bal opnemen. 

g) Spel: 

Bij het zoeken naar de bal zo snel mogelijk doorlaten. Sla altijd een provisionele bal indien u 

vermoedt dat uw bal waarschijnlijk onvindbaar is. Let op de achteropkomende partij. Speel 

zo snel mogelijk! 

 

Artikel 10a Onsportief gedrag en wangedrag tijdens wedstrijden 

Uitsluiting van deelname aan het betreffende of volgend evenement kan worden opgelegd 

door de wedstrijdcommissie bij (non)verbaal onsportief en/of niet gepast gedrag of 

(herhaalde) overtredingen van het wedstrijdreglement, zoals het vroegtijdig en/of 

ongeoorloofd verlaten van de wedstrijd. 

De wedstrijdcommissie dan wel een lid van de vereniging kan na constatering van 

wangedrag, zoals is verwoord in punt 2 van het reglement tuchtcommissie Holthuizen 2020 

een melding doen bij de tuchtcommissie. 

De tuchtcommissie adviseert na intern onderzoek, waarbij hoor en wederhoor wordt 

toegepast, het bestuur over de te nemen maatregelen. 

 

artikel 11 mobiele telefoons 



Voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens een wedstrijd kan de speler worden 

gediskwalificeerd, ook indien alleen het oproepsignaal overgaat. Overigens verdient het 

aanbeveling uw mobiele telefoon op ‘uit ‘ of ‘stil ‘ met u mee te dragen, in geval van 

calamiteiten. 

 

artikel 12 beroep 

De speler, die is uitgesloten voor een volgend evenement in de zin van artikel 10a van dit 

reglement eerste zin kan, binnen een maand, schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur. 

 

artikel 13 onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie, 

respectievelijk de wedstrijdleider. 

In geval bovengenoemd wedstrijdreglement in bepaalde situaties niet voorziet, geldt het 

algemeen wedstrijdreglement van de NGF. 

  

Wedstrijdspelvormen algemeen 

algemeen 

Alle 9 en 18 holes wedstrijden zijn qualifying tenzij de baan non-qualifying is of de 

wedstrijdleiding in overleg met de REH commissie de wedstrijd als non-qualifying bepaalt. 

fourball-betterball 

Een fourball betterball is een partij waarin twee spelers hun beste bal spelen tegen de beste 

bal van twee andere spelers. Ieder speler speelt met zijn eigen bal. 

Bij matchplay wordt een hole gewonnen door het team met de beste netto score. 

Handicapverrekening: de speler met de laagste playing handicap (stel speler A) krijgt geen 

slagen. De andere drie spelers krijgen een aantal handicapslagen dat gelijk is aan 90% van het 

verschil tussen handicap van A en hun eigen playing handicap. 

Voorbeeld: 

A (12) en B (19) spelen tegen C (16) en D (20). 

A krijgt geen slagen. 

B krijgt 90% van (19-12) is 90% van 7 is 7 – 0,7 is 6,3 afgerond 6 slagen. 

C krijgt 90% van (16-12) is 90% van 4 is 4 – 0,4 is 3,6 afgerond 4 slagen. 

D krijgt 90% van (20-12) is 90% van 8 is 8 – 0,8 is 7,2 afgerond 7 slagen. 

Bij strokeplay geldt de laagste score van een van de partners als de score voor de hole. 

Handicapberekening: de spelers krijgen het aantal slagen van hun playing handicap. 

foursome 

In een foursome partij spelen twee spelers tegen twee andere spelers; beide teams spelen 

slechts met één bal. De partners slaan tijdens de vastgestelde ronde om beurten af van de 

tee. Ook door de baan en op de green spelen ze beurtelings hun gezamenlijke bal. 

Handicapverrekening: 

Bij strokeplay: brutoscore – (playing handicap A + playing handicap B) : 2 = nettoscore. 

Bij matchplay: het paar met de hogere gezamenlijke handicap (stel A en B) krijgt van het 

andere paar (C en D) een aantal handicapslagen dat gelijk is aan 50% van het verschil tussen 

de gezamenlijke handicaps (0.5 wordt naar boven afgerond). 

Voorbeeld: A (12) en B (19) spelen tegen C (6) en D (14). 



A en B krijgen van C en D een aantal handicapslagen dat gelijk is aan: {(12+19) – (6+14)}: 2 = 

(31-20) : 2 = 11 : 2 = 5.5  afgerond 6 slagen. 

greensome 

Ook in greensome spelen twee spelers tegen twee andere spelers. In greensome slaan alle 

spelers af. De partners van een team beslissen wie van hen de beste bal heeft gespeeld en 

met deze bal wordt verder gespeeld (de bal van de andere speler wordt opgenomen). De 

partners spelen de overgebleven bal om beurten (te beginnen met de partner wiens bal 

werd opgenomen), totdat deze is uitgeholed. 

Handicapverrekening: de playing handicap van het paar is : 0,6 x de laagste handicap + 0,4 x 

de hoogste handicap. 

Brutoscore – playing handicap = nettoscore. 

matchplay 

Matchplay wordt per hole gespeeld. Een hole wordt gewonnen door de speler die de hole 

uitspeelt in het minst aantal slagen. 

De tegenstander hoeft eventueel niet meer uit te holen (“geeft de hole”), als hij de 

betreffende hole niet meer kan winnen. Een hole wordt gehalveerd als beide partijen de hole 

met hetzelfde aantal slagen uitspelen. De stand en de uitslag wordt als volgt weergegeven: 

één of meerdere holes voor: holes UP; 

één of meerdere holes achter: holes DOWN; 

bij gelijke stand: ALL SQUARE. 

Een vierbal matchplay is een partij waarin twee spelers hun beste bal spelen tegen de beste 

bal van twee andere spelers. Clubkampioenschappen worden zonder handicapverrekening 

gespeeld. 

parkeertrofee 

Eens per maand wordt een wedstrijd uit het wedstrijdprogramma gekozen waar de winnaar 

van de wedstrijd tevens de parkeertrofee in ontvangst mag nemen. De winnaar mag gebruik 

maken van de speciaal voor hem gereserveerde parkeerplaats, indien hij in het bezit is van 

een auto. Zodra hij niet aan de bovenstaande voorwaarden kan voldoen, gaat de trofee over 

naar de volgende geplaatste speler(ster). De wedstrijden met een “P”  staan vermeld op de 

wedstrijdkalender en op de website. 

stableford 

Bij stableford wordt de score op een bepaalde hole geïndexeerd met een aantal punten. 

De vaste score voor een hole is de par van de hole + aantal handicapslagen. 

meer dan één slag boven de vaste  score of geen score:  0 punten 

één slag boven de vaste score: 1 punt 

vaste score:  2 punten 

1 slag onder de vaste score: 3 punten 

2 slagen onder de vaste score: 4 punten 

enzovoorts. 

strokeplay 

Bij strokeplay wordt het aantal slagen, gedaan over 18 holes, opgeteld ter verkrijging van de 

brutoscore. Na aftrek van de handicap van de betrokken speler blijft de nettoscore over. Bij 

het niet uitspelen van een hole moet de speler worden gediskwalificeerd. Winnaar bij 

strokeplay met handicapverrekening is de speler die de laagste nettoscore heeft 



gerealiseerd. 

Bij clubkampioenschappen en de maandbekerwedstrijden geldt altijd de brutoscore. 

  

  



Wedstrijdvormen clubwedstrijden 

Algemeen 

Indien nodig zal uitgebreidere informatie bij de inschrijving worden vermeld. Op alle 

wedstrijden is het “wedstrijdreglement” van Golfclub Holthuizen van toepassing. 

Bij alle clubkampioenschappen (uitgezonderd matchplay) zal de flight indeling en de 

startvolgorde plaatsvinden op basis van de WHS handicap. Alle clubkampioenschappen single 

strokeplay zijn qualifying. 

Bij alle qualifying wedstrijden zal om de longest drive en de neary worden gespeeld, met 

uitzondering van de clubkampioenschappen. De neary is de bal die het dichtst bij de vlag ligt 

in het algemene gebied.  

Clubkampioenschappen foursomes/mixed foursomes (strokeplay) 

Dames- en herenteams en mixed teams. 

Maximum aantal deelnemers: 60. 

Maximum WHS handicap: 36. 

Handicapberekening nettoscore: som van beide playing handicaps, gedeeld door twee. 

Afronden naar boven. Winnaars zijn de spelers met de laagste brutoscore. 

Clubkampioenschappen matchplay (2 dagen) 

Dames en heren individueel. 

Maximum aantal deelnemers: 32 (16 dames en 16 heren). 

Maximum WHS handicap: 36. 

Geen handicapverrekening. 

Inschrijvingen na sluitingsdatum worden niet gehonoreerd. Bij over inschrijving zullen 

voorrondes gespeeld worden. Voor heren én dames wordt met het vaststellen van de 

sluitingsdatum inschrijving rekening gehouden met het spelen van deze voorrondes. 

De indeling vindt plaats volgens het Wimbledon systeem, waarbij de 16 laagste handicappers 

geplaatst worden. De overige spelers worden ingeloot. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 

een bye wordt die toegekend (in volgorde) aan de spelers met de laagste handicap. 

Indien een speler al bij voorbaat niet aan de tweede dag kan deelnemen, mag hij zich niet 

inschrijven voor deze wedstrijd. 

Wanneer een speler zich als gevolg van overmacht terugtrekt voor het weekend wordt zijn 

plaats ingenomen door de lucky loser met de laagste handicap. 

Clubkampioenschappen strokeplay (2 dagen) 

Dames en heren individueel. 

Maximum WHS handicap: 36. 

Bij overinschrijving: plaatsing op basis van handicap. 



Maximum aantal deelnemers 60. 

*  Heren: de eerste dag worden er een 18-holes wedstrijd en een 9-holes wedstrijd gespeeld, 

daarna wordt de cut bepaald. Op de tweede dag wordt er een 18 holes wedstrijd gespeeld. 

*  Dames: de eerste dag worden er een 18-holes wedstrijd en een 9 holes wedstrijd gespeeld. 

Daarna wordt de cut bepaald. Op de tweede dag wordt er een 18 holes wedstrijd gespeeld. 

De cut ligt op maximaal 50% van het aantal deelnemers. 

Geen handicapverrekening. 

Indien een speler al bij voorbaat niet aan de tweede dag kan deelnemen, mag hij zich niet 

inschrijven voor deze wedstrijd.  

Clubkampioenschappen Par-3 strokeplay (2 dagen) 

Dames en heren individueel. 

Maximum WHS handicap: 36. 

Bij over inschrijving: plaatsing op basis van handicap. 

Maximum aantal deelnemers (dames en heren totaal) 81. 

De eerste dag wordt een 18-holes wedstrijd gespeeld. De cut is bepaald op maximaal 18 

heren en 9 dames. Wanneer deelnemers op de eerste dag gelijk eindigen worden spelers op 

basis van hoogste handicap eerst toegelaten op de tweede wedstrijddag. 

Op de tweede dag worden twee 18 holes wedstrijden gespeeld. 

Er vind geen handicapverrekening plaats. 

Indien een speler al bij voorbaat niet aan de tweede dag kan deelnemen, mag hij zich niet 

inschrijven voor deze wedstrijd. 

Commissies<>bestuur 

Wedstrijdvorm: door het bestuur te bepalen. 

Aan het eind van het seizoen worden commissieleden door het bestuur uitgenodigd om deel 

te nemen aan dit sportief gebeuren als dank voor hun inzet. Het sportieve gedeelte is 

natuurlijk belangrijk, maar ook aan het informele gedeelte wordt altijd veel  aandacht 

besteed. 

Damesochtend/middag (minimum leeftijd 18 jaar) 

Op iedere dinsdag afwisselend een 9 of 18 holes stableford wedstrijd. 

Maximale WHS handicap: 54. 

Aan het eind van het zomer en winterseizoen worden prijzen uitgereikt voor de beste spelers 

van het seizoen, gebaseerd op een aan het begin van het seizoen vast te stellen best of.. 

wedstrijden  

Familietoernooi 

Maximum WHS handicap: 54 



Maximum aantal deelnemers: 60. 

De deelnemer moet in het bezit zijn van een officiële WHS handicap. 

Volledige handicapverrekening, winnend koppel speelt mee in een landelijke finale. 

Deelname aan deze greensome stablefordwedstrijd is mogelijk voor koppels waarbij een 

(groot) ouder – (klein) kind, schoonouders – schoonzoon (dochter) relatie bestaat en koppels 

met een “Holthuizen-familierelatie”. De laatste 2 categorieën doen buiten mededinging mee 

en komen niet in aanmerking voor de landelijke finale. 

De inschrijfgelden voor dit ouder–kind toernooi komen altijd ten bate van een door de NGF 

aangewezen fonds. 

Gezelligheidswedstrijden 

Het gehele jaar door worden gezelligheidswedstrijden georganiseerd. 

Bij de gezelligheidswedstrijden staat niet de prestatie voorop, maar het beleven van plezier 

aan het spelen van golf in groepsverband. 

De wedstrijdvorm wisselt per gezelligheidswedstrijd. Er zijn individuele stableford 

wedstrijden, maar ook greensomes en Texas scramble wedstrijden. 

Het is de bedoeling dat de gezelligheidswedstrijden voor zoveel mogelijk mensen 

toegankelijk zijn. 

Soms zelfs is baanpermissie voldoende. De gezelligheidswedstrijden staan vermeld in de 

wedstrijdkalender. 

Voorbeelden van veel bezochte gezelligheidswedstrijden zijn de openingswedstrijd, de 

vlaggenwedstrijd, het running diner en de oliebollenwedstrijd. 

Golf/bridge 

Maximum WHS handicap: 54. 

Maximum aantal deelnemers: 36. 

Eén invité toegestaan. 

Inschrijving: als koppel. 

De ingrediënten voor deze dag zijn: 

een 9 holes stableford wedstrijd met handicapverrekening, een intermezzo voor een borrel 

en een maaltijd en een avondvullend programma bridgen (zonder handicapberekening) 

Een unieke gelegenheid om als mindere golfer en goede bridger kennis te maken met de 

betere golfer en mindere bridger. Het golfspel en bridgen zal gespeeld worden volgens de 

regels van de NGF c.q. NBB. 

Handicart trofee 

Maximum WHS handicap: 54. 

Maximum aantal deelnemers: 60 (vierballen). 



Wedstrijdvorm: zie toelichting bij inschrijving via website. 

De algehele leiding van deze wedstrijd berust bij de clubconsul van de Stichting Handicart. 

Inschrijfgelden zijn ten bate van de stichting. 

Herenmiddag (minimum leeftijd 18 jaar) 

Elke vrijdagmiddag: 18 holes of 9 holes stableford wedstrijd of 18 holes strokeplay wedstrijd. 

Indien in het weekend een 18 holes wedstrijd gepland staat (bv een maandbeker of 

clubkampioenschappen) wordt een 9 holes stableford wedstrijd gespeeld. 

Maximum WHS handicap stableford : 54. 

Maximum WHS handicap strokeplay: 40. 

Aan het eind van het zomer en winterseizoen worden prijzen uitgereikt voor de beste spelers 

van het seizoen, gebaseerd op een aan het begin van het seizoen vast te stellen best of.. 

wedstrijden.  

Maandbeker 

Maximum WHS handicap: 36. 

Spelvorm: strokeplay. Ook voor de eerste plaats netto wordt een prijs uitgereikt. 

De wedstrijd wordt afwisselend op zaterdag of zondag gespeeld. 

Jaarbeker 

Door deel te nemen aan de maandbekerwedstrijden kunt u in het bezit komen van de 

jaarbeker. 

De beste vier resultaten van de gespeelde maandbekerwedstrijden tellen hiervoor mee. 

Deze titel is alleen beschikbaar voor homecourse leden van Holthuizen. 

Bij gelijk eindigen, nadat alle wedstrijden zijn gespeeld wordt de speler/speelster met de 

hoogste handicap als winnaar van de prijs aangemerkt (is conform golfer/ster van het jaar). 

Old Grand Dad 

Voor heren, die een of meer kleinkinderen hebben en dus grootvader of opa zijn, bestaat  de 

Old Grand Dad Club. Een landelijke club van grootvaders, waarbij Holthuizen sinds 1998 

aangesloten is. Deze club stelt zich ten doel geld in te zamelen voor de jeugd 

gehandicaptensport in Nederland. Dit gebeurt door het houden van wedstrijden, waarbij een 

deel  of de gehele greenfee wordt afgedragen aan de OGD en door de contributie van de 

inmiddels ruim 4000 leden. 

Grootvaders, die lid zijn van de OGD mogen meedoen aan het locale kampioenschap bij 

Holthuizen in mei. 

De eerste vijf  van deze wedstrijd plaatsen zich voor de regiofinale in juli. Daar kan men zich 

weer plaatsen voor de landelijke finale in augustus. De organisatie van de plaatselijke OGD 

wedstrijd is in handen van de clubconsul. 

  



Opstapwedstrijden 

Deze wedstrijden zijn bedoeld voor beginnende golfers met Hcp 37-54 en baanpermissie en 

maximaal 2 jaar lid. Het zijn 9 holes wedstrijden en er wordt – samen met een andere 

beginner – gespeeld onder leiding van een mentor. 

Ot en Sien matchplay toernooi 

Minimale  deelname: 

Ot toernooi minimaal 16 heren. 

Sien toernooi minimaal 16 dames. 

Ot en Sien toernooi  minimaal 16 koppels. 

Maximum WHS handicap 40 met 3/4 handicapverrekening met een maximum van 18 slagen. 

Inschrijving vóór 1 mei  via de website. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen als paar 

(Ot en Sien) en als single player (Ot of Sien). De indeling vindt volgens het “Wimbledon” 

schema plaats. 

Partnerwedstrijd (zilveren blad) 

Maximum aantal deelnemers:60 

Maximum WHS handicap: 54. 

Greensome stablefordwedstrijd, destijds geïnitieerd door wijlen Ab Willems, mede-oprichter 

van golfclub Holthuizen. 

Seniorenmiddag (dames 50+, heren 50+) 

Maximum WHS handicap 54. 

Iedere woensdag 9 holes stableford wedstrijd. 

Maximum aantal deelnemers 48. 

Aan het eind van het zomer en winterseizoen worden prijzen uitgereikt voor de beste spelers 

van het seizoen, gebaseerd op een aan het begin van het seizoen vast te stellen best of.. 

wedstrijden  

Winter inloop 

In het winterseizoen wekelijks op zondag ochtend een 9 holes stableford wedstrijd.  

Dames spelen van ROOD, heren van GEEL 

Invités zijn altijd welkom. 

Maximum aantal deelnemers 48.  

Zomer inloopavond 

Maximum: WHS handicap 54,  stableford wedstrijd. 

Elke donderdagavond in de zomermaanden (6 donderdagavonden vóór de langste dag tot 6 

donderdagavonden ná de langste dag) wordt een 9 holes wedstrijd gespeeld. 



De wedstrijdcommissie kan besluiten deze termijn aan te passen in verband met andere 

activiteiten op de baan. 

Er wordt een eindklassement opgemaakt na deze wedstrijden. 

  

  



Wedstrijdreglement Ot & Sien 

Handicapverrekening Ot & Sien 

Het team met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt een aantal slagen dat gelijk is 

aan 3/4 van het verschil in de gezamenlijke playing handicaps gedeeld door 2, met een 

maximum van 18 slagen. 

rekenvoorbeeld: team A/B speelt tegen team C/D 

playing 

handicap 

teamleden 

som 

A/B 

resp. 

C/D 

verschil  

teams 

¾ van 

het 

verschil 

gedeeld 

door 2 

(afgerond) 

A  = 22 = 34       

B  = 12, 

C  = 19 = 55 + 21 +15,75 +7,87 (8) 

D  = 36 

Team C/D krijgt 8 slagen extra t.o.v. team A/B. De holes waar team A/B slagen moet geven 

worden bepaald door de stroke-index. 

Ot respectievelijk Sien 

¾ handicapverrekening met een maximum van 18 slagen. De hole(s) waar de 

speler/speelster (met de laagste handicap) slagen moet geven wordt bepaald door de 

strokeindex. 

Afspraken 

Beide spelers/teams zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van datum en tijd van de te 

spelen match binnen de vastgestelde termijn, zie punt 8. Lukt het niet om de wedstrijd 

binnen de vastgestelde termijn te spelen dan beslist de wedstrijdleiding of en zo ja wie er 

doorgaat naar de volgende ronde. 

Bij geschillen beslist de voorzitter van de wedstrijdcommissie na beide partijen te hebben 

gehoord. Deze beslissing is onherroepelijk. 

Resultaat 

De verliezende partij geeft de naam/namen van de winnaar(s) en de uitslag door aan de 

wedstrijdleiding. Het resultaat is hiermee officieel en er wordt geen claim meer in 

behandeling genomen, tenzij de wedstrijdleiding ervan overtuigd is dat de tegenstander wist 

dat hij een onjuiste inlichting gaf. De uitslag wordt als volgt ingevuld: 

“1 up” (1 up gewonnen) , 

“4/3” ( 4 up met nog 3 te gaan), 



“20” ( op de 20e hole gewonnen). 

match onbeslist na 18 holes 

Als een partij na het spelen van de 18e hole all square staat, wordt er doorgespeeld op hole 1 

enzovoorts, totdat een van beide spelers/teams een hole wint. De speler/het team die 

handicapslagen kreeg, krijgt deze opnieuw volgens de berekening in art 1. 

Claims 

Zie art. 3. 

handicaps 

Spelers dienen vanzelfsprekend voor hun correcte handicap te spelen ook al is deze nog niet 

gepubliceerd in het handicapregister. 

Speeltermijnen 

De partijen moeten worden gespeeld in de volgende periodes : 

1e ronde vóór 1 juni. 

2e ronde vóór 1 juli 

3e ronde vóór 1 augustus. 

De finales vóór 1 oktober. De wedstrijdleiding organiseert de dag, waarop de finales worden 

gespeeld. 

  

 

  

  

  



Golftitels van het jaar 

puntentelling 

Hierbij treft u de puntentelling aan, die bepalend is voor de berekening die wordt toegepast 

bij het vaststellen van de golftitels. 

De winnaars van de golftitels krijgen een uitnodiging om op de nieuwjaarsbijeenkomst de 

prijs in ontvangst te nemen. 

Golfer/ster van het jaar 

Alle onderstaande titels zijn alleen beschikbaar voor homecourse leden van Holthuizen. 

Degene, die clubkampioen strokeplay èn matchplay wordt, is automatisch golfer/golfster van 

het jaar. 

Is dat niet het geval, dan wordt degene  die de meeste punten heeft behaald bij 

onderstaande wedstrijden golfer/golfster van het jaar. 

Bij gelijk eindigen, nadat alle wedstrijden zijn gespeeld heeft de wedstrijdcommissie de 

volgende opties: indien mogelijk wordt een beslissingswedstrijd strokeplay 9 holes gespeeld 

(eerste 9). Anders wordt de speler/speelster met de hoogste handicap op het moment van 

spelen van de laatste wedstrijd die meetelt als winnaar van de prijs aangemerkt. 

Wanneer spelers/speelsters in een wedstrijd gelijk eindigen worden de toe te kennen punten 

gelijk verdeeld (bv: 2 en 3 strokeplay gelijk geëindigd: elke speler 70 punten) 

De puntentelling: 

bij clubkampioenschappen strokeplay: 

eerste plaats                 100  punten 

tweede plaats             80  punten 

derde plaats                 60 punten 

vierde plaats               40 punten 

Vijfde plaats              20  punten 

Zesde plaats                10  punten 

 

bij clubkampioenschappen matchplay: 

eerste plaats             80 punten 

tweede plaats              60 punten 

halve finale                  40 punten 

kwart finale                  20 punten 

 

bij clubkampioenschappen Par 3: 

eerste plaats               50 punten 

tweede plaats              40 punten 

derde plaats                 30 punten 

vierde plaats                 20 punten 

vijfde plaats                  10 punten 

 

bij Ot en Sien singles: 

eerste plaats                 50 punten 



tweede plaats            40 punten 

halve finale                25 punten 

 

bij maandbeker:                                                                                         

beste brutoscore       40 punten per wedstrijd 

tweede brutoscore    30 punten per wedstrijd 

derde brutoscore      20 punten per wedstrijd 

vierde brutoscore       10 punten per wedstrijd 

 

Vastgesteld door de wedstrijdcommissie GC Holthuizen 17 januari 2022 

  

  

 

 

 


