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ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Artikel 1 Bepalingen 
 1.1 Onder wedstrijden wordt verstaan alle door - of uit naam van - de Sallandsche 

Golfclub (S.G.C.) op haar baan te spelen wedstrijden die vermeld zijn in de jaarlijks 
uit te geven wedstrijdkalender. 

 1.2 De Wedstrijdcommissie is de "Commissie" als bedoeld en omschreven in regel 33 
van de Golfregels. Haar bijzondere taken en bevoegdheden zijn nader omschreven 
in een Reglement voor de Wedstrijdcommissie, goedgekeurd door het Bestuur van 
de S.G.C. 

 1.3 De Commissie stelt het jaarlijkse wedstrijdprogramma op. Zij kan, als daar 
gegronde redenen voor zijn, daarin in de loop van het jaar wijzigingen aanbrengen. 

 1.4 Wedstrijden worden onderscheiden in: 
a. Wedstrijden georganiseerd en geleid door de Commissie 
b. Wedstrijden één of meerdere keren per jaar georganiseerd en geleid door 
 andere commissies of leden van de S.G.C. 

 1.5 Op de onder art. 1.4 genoemde wedstrijden zijn van toepassing de bepalingen van 
het Algemeen Wedstrijdreglement van de Sallandsche Golfclub "de Hoek" - hierna 
te noemen het AWR - zoals vermeld in de artikelen 2 en volgende. 

   
Artikel 2 Algemeen Wedstrijdreglement (AWR) 
 2.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente editie van de 

"Golfregels" van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) alsmede volgens de 
"Plaatselijke regels" vermeld op de scorekaarten en de tijdelijke “Plaatselijke regels” 
vermeld op de publicatieborden. 

 2.2 Voor specifieke wedstrijden en/of spelvormen kan de Commissie aanvullende 
regels opstellen. Bij de wedstrijdbeschrijving op de ledenpagina op de website en in 
het wedstrijdregister kan men hierover nadere informatie vinden. Indien nodig 
worden vóór aanvang van de wedstrijd aanvullende regels aan de deelnemers 
bekend gemaakt. 

 2.3 Iedere deelnemer wordt geacht het AWR en de aanvullende wedstrijdregels te 
kennen. Daarom is het van belang kennis te nemen van de beschrijving van de 
desbetreffende wedstrijd in het wedstrijdregister. Het wedstrijdregister ligt ter inzage 
in de hal van het clubhuis en kan ook op de website gelezen worden. 

   
Artikel 3 Deelneming 
 3.1 Deelneming aan wedstrijden is uitsluitend voorbehouden aan leden van de S.G.C., 

tenzij anders vermeld. 
 3.2 Voor elke wedstrijd staat tevens aangegeven welke categorie of categorieën 

spelers qua handicap, leeftijd of anderszins kan, respectievelijk kunnen deelnemen. 
 3.3 Professionals werkzaam voor de S.G.C. mogen buiten mededinging meedoen aan 

de Maandbekers, met mededinging aan alle zogeheten gezelligheidswedstrijden en 
de Balvert Bokaal. Introducés mogen meedoen indien zij voldoen aan de 
inschrijvingsvoorwaarden en voor zover er voldoende ruimte is in het 
wedstrijdschema; zij spelen buiten mededinging behalve op de invitatiedagen, bij de 
zomeravondwedstrijden en in de Clubweek. 

   
Artikel 4  Inschrijving 
 4.1 Voor deelneming aan een wedstrijd dient men zich vanuit huis of op de computer in 

de hal van het clubhuis in te schrijven via de ledenpagina op de website. Bij een 
aantal wedstrijden kunnen de deelnemers aangeven met wie zij samen willen 
spelen; bij de overige wedstrijden worden de deelnemers door de Commissie 
ingedeeld. Dit is te lezen in het Wedstrijdregister.   
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 4.2 Door in te schrijven verplicht men zich deel te nemen aan de wedstrijd en kennis te 

nemen van de eventuele bijzonderheden daarvan, vermeld in het Wedstrijdregister en 
bij de beschrijving van de wedstrijd op de ledenpagina van de website. Wil men zich 
vóór de sluitingsdatum afmelden, dan doet men dit via de ledenpagina op de website.. 
Volg hiervoor de aanwijzingen van het systeem.. Na sluiting van de inschrijftermijn 
dient men voor afmelding altijd de betrokken wedstrijdleiding te benaderen.  

 4.3 Voor deelneming is bepalend de exacte handicap bij sluiting van de inschrijving, voor 
het in de wedstrijd behaalde resultaat echter de exacte handicap die men op die dag 
heeft. Is de handicap van een speler tussen sluitingsdag en wedstrijddag verhoogd 
boven de limiet van de wedstrijd, dan speelt men vanaf de limiet handicap. Is de 
handicap verlaagd beneden de onderste limiet van een hogere handicapgroep, dan 
speelt men toch in die hogere groep, maar met zijn eigen handicap. In beide gevallen 
kan de speler tot de prijswinnaars behoren. Invité(e)s dienen hun exacte handicap 
aan te kunnen tonen.  

 4.4 Naast handicapvoorwaarde en eventuele andere deelnemerscategorie(ën) staan bij 
de wedstrijdbeschrijving vermeld de soort wedstrijd, datum en aanvang, inleggeld, 
spelvorm, of de wedstrijd qualifying is, sluitingsdatum van inschrijving, of de 
deelnemers worden ingedeeld, alsmede de namen en telefoonnummers van de 
wedstrijdleiders. 

 4.5 De inschrijving wordt tenminste zes weken vóór de wedstrijddag geopend. Voor 
wedstrijden te spelen op zaterdag of zondag sluit de inschrijving op woensdag 
daaraan voorafgaand om 12.00 uur. Voor wedstrijden op andere dagen worden datum 
en uur van sluiting op de ledenpagina van de website aangegeven. 

 4.6 Voor wedstrijden op zaterdag of zondag wordt de startlijst uiterlijk op de 
donderdagmorgen daarvóór opgehangen in de hal van het clubhuis en op de 
ledenpagina van de website geplaatst, voor andere wedstrijden uiterlijk drie dagen 
vóór de wedstrijddag. 

 4.7 Afmelding van deelname aan de wedstrijd na het sluiten van de datum van 
inschrijving moet bij de wedstrijdleiding geschieden. 

 4.8 De Commissie heeft het recht degenen die zich niet op reglementaire wijze hebben 
ingeschreven of zich op onvoldoende grond afmelden voor deelneming aan één of 
meerdere wedstrijden te schorsen. 

   
Artikel 5 Wedstrijd vormen 
 5.1 Wedstrijden vermeld in de wedstrijdkalender zijn officiële wedstrijden en te 

onderscheiden in: 
a. Zilverwedstrijden: klassieke wedstrijden waaraan een zilveren wisselprijs 
 verbonden is 
b. Clubkampioenschappen  
c. Qualifying wedstrijden 
d. Gezelligheidswedstrijden 
 
 De club kent de volgende Zilverwedstrijden: 
 - Echtparenblad   - Prins Claus Cup 
 - J.D. Postmaprijs                    - Wagener Beker 
 - Mac Gillavry Horloge  - Langste dag  
 - Nico Stoop Beker     - Zilveren Kandelaars  
 - President’s Putter     - Zilveren Ooievaar 
 - Prins Bernhard Beker 
   

    
 5.2 Voor de aanvullende voorwaarden van elke wedstrijd wordt verwezen naar het “Wed-

strijdregister”, vermeld op de website, ook ter inzage liggend op de balie in de hal van 
het clubhuis. 
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Artikel 6 Aanmelding, start en inlevering scorekaarten 
 6.1 Elke deelnemer behoort kennis te nemen van zijn starttijd. Men dient zich uiterlijk één 

kwartier, bij shotgun drie kwartier, tevoren bij de wedstrijdleiding te melden. 
 6.2 De wedstrijdleiding int het inschrijfgeld en reikt de op naam gestelde scoringskaart uit. 

De deelnemer controleert de scoringskaart op de juistheid van gegevens en meldt, in 
het voorkomend geval, verhinderd te zijn om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij 
niet-melding wordt een eventueel gewonnen prijs niet uitgereikt. 

 6.3 De starttijd en eerste hole van de deelnemer zijn vermeld op de startlijst en op de 
scorekaart. Voor de juiste starttijd is bepalend de tijd aangegeven door de klok op het 
terras van het clubhuis. 

 6.4 Spelers behoren vóór de start hun scorekaart met hun marker uit te wisselen. 
 6.5 

 
 
 

Indien een speler zonder gegronde reden niet aanwezig is, dan wel zich vóór de start 
of tijdens een ronde terugtrekt, wordt aan hem/haar een straf opgelegd van uitsluiting 
van deelname aan de twee volgende wedstrijden georganiseerd door de Commissie 
waaraan hij/zij zou mogen deelnemen. De uitsluiting wordt schriftelijk aan betrokkene 
medegedeeld. 
Heeft betrokkene zich, vóór het moment van de overtreding, al ingeschreven voor een 
andere wedstrijd, dan blijft die inschrijving gehandhaafd en tellen de twee daarop 
volgende wedstrijden voor de uitsluiting. 

 6.6 Aansluitend aan het voltooien van de wedstrijdronde, het controleren en ondertekenen 
van de scorekaart, dient de speler de behaalde score in de computer van het clubhuis 
in te voeren en eveneens aansluitend de scorekaart aan de wedstrijdleiding te 
overhandigen. 

 6.7 Gelijke eindscores: Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers op de eerste plaats 
wordt de winnaar bepaald volgens de regel die voor de betreffende wedstrijd geldt. 
Deze regel is vermeld in het Wedstrijdregister dat op de balie in de hal van het 
clubhuis ligt en op de website staat. 

   
Artikel 7 Afgelasting of staking van een wedstrijd 
 

 
7.1 De Commissie kan een wedstrijd afgelasten: 

a. bij minder dan 12 deelnemers of minder dan 5 foursomes; 
b. in geval de baan-, de weersomstandigheden of weersverwachtingen daartoe 
 aanleiding geven. 

 7.2 De Commissie heeft de bevoegdheid een wedstrijd te staken.  
In die situatie wordt gebruik gemaakt van de volgende signalen: 
A. één lang aangehouden toon:  
    het spel onmiddellijk onderbreken 
B. drie korte tonen: 
     onderbreek het spel (maar de hole mag wel uitgespeeld worden) 
C. twee korte tonen: 
     hervat het spel 
Als de Commissie de wedstrijd doet hervatten kan zij eventueel de speelronde met 
een aantal holes inkorten. Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na 
de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie. 

 7.3 Indien op de dag van de wedstrijd het weer een te grote negatieve invloed  op de 
conditie van de baan heeft, dan kan de Commissie  besluiten dat de wedstrijd om die 
reden wordt afgelast, opgeschort of ingekort. Zij dient zo’n besluit te nemen na 
verkregen of ingewonnen advies van de Baancommissaris. Is er geen 
baancommissaris voor advies bereikbaar, dan neemt de Commissie het besluit op 
eigen gezag. 

 7.4 Voor uit de wijziging van een wedstrijd voortkomende regeltechnische zaken wint de 
Commissie advies in van de Handicap en Regel Commissie (HRC). Eventuele 
gevolgen voor de handicaps van de deelnemers worden bepaald door de HRC. 

 7.5 De Commissie kan, indien nodig, voor een wedstrijd een tijdelijke of aanvullende 
plaatselijke regel vaststellen. Bij qualifying wedstrijden vindt hierover van tevoren 
overleg plaats met de HRC. De HRC geeft bindend advies. De genomen maatregel 
wordt vóór aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers bekend gemaakt. 
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Artikel 8 Handicarts 
  Het gebruik van handicarts bij wedstrijden is toegestaan wanneer men in het bezit is 

van een gebruikerskaart. Deze verplichting geldt ook voor de medepassagier. Bij 
Clubkampioenschappen, Strokeplay Kampioenschappen en bij NGF-competities is 
het gebruik van handicarts niet toegestaan. 

Artikel 9 Geschilprocedure 
 9.1 Indien de Commissie aan een speler de straf van uitsluiting heeft opgelegd voor 

wedstrijden, kan de betrokken speler schriftelijk in beroep gaan bij het Bestuur. 
 9.2 Het Bestuur neemt kennis van de feiten, hoort beide partijen en doet uitspraak. 
   
Artikel 10 Niet voorzien 
  In zaken waarin het Algemeen Wedstrijdreglement en aanvullende wedstrijdregels 

niet voorzien, beslist de Commissie. 



 

versie 30 november 2018 

 

 

 

8 

 

BEST OF THE BEST 

 

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap 0 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm strokeplay 2-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door de wedstrijdleiding 

Inschrijfgeld € 4,- 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 15 minuten vóór de eerste en na de laatste starttijd 

Bij gelijk eindigen Bij gelijke netto score wint degene met de beste laatste 9, 6, 3, 1 holes 
(10-18); daarna loten 
Bij gelijke laagste bruto score wint degene met de hoogste exacte 
handicap; daarna de laagste bruto score over de laatste 9, 6, 3,1 
holes; daarna loten 
 

Prijzen Wisselbeker en 1 prijs voor de laagste netto score 
Voor de laagste bruto score wordt een zilveren lepeltje uitgereikt. De 
wisselbeker is aangeboden door de wedstrijdcommissie. 
 
De naam van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare 
bord in het clubhuis. 
 

Opmerkingen Aan deze wedstrijd kan alleen worden deelgenomen door de winnaars 
van een door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd.  
 
Bovendien kwalificeren zich de winnaar van het Groene Trui 
klassement, het IJsemmer klassement, het Zomeravond klassement. 
Tevens de winnaars van de Henriëtte van Riemsdijk Prijs en de Paula 
Heijse Prijs en de winnaars van de Wagener Beker en de Zilveren 
Kandelaars van het voorgaande kalenderjaar. 
 
Alle gekwalificeerden dienen op de dag van de wedstrijd in het bezit te 
zijn van een maximale exacte handicap van 36.0.  
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CLUBKAMPIOENSCHAP MATCHPLAY DAMES & HEREN 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap maximaal 18.4  

Gebruik handicart nee 

Wedstrijdvorm matchplay - geen verrekening van handicap 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door plaatsing en loting 

Inschrijfgeld geen 

Starten hole 1, dames-blauw, heren-wit 

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen play-off (sudden death hole 1, 6, 7, 8, 9,1 enz.)  

Prijzen Wisselbeker + 2 x 2 prijzen. De prijzen worden uitgereikt door een 
bestuurslid. De namen van de winnaars worden vermeld op het 
daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. 
 

Opmerkingen Nadat het speelschema bekend gemaakt is, worden geen invallers 
meer toegestaan. Tegenstanders van uitvallers krijgen een walk-over 
 
Bij deze wedstrijd dient een referee aanwezig te zijn (bijtijds 
bespreken) 
 
Het volgende systeem van plaatsen en loten wordt toegepast: 
In een systeem van 16 deelnemers wordt de winnaar van vorig jaar 
op nummer 1 geplaatst en de runner up op plaats 2. Het aantal byes 
is gelijk aan 16 min het aantal spelers. De byes komen op de 
plaatsen 16,15,14, enz. Vervolgens wordt geloot tussen de twee 
laagste exacte handicaps voor de plaatsen 3 en 4. Spelen de 
winnaar en/of runner up van vorig jaar niet mee, dan schuiven de 
laagste exacte handicaps naar de plaatsen 1 en/of 2. De volgende 4 
laagste exacte handicaps loten om de plaatsen 5 t/m 8 (de eerste 
naam uit de loting komt op plaats 5, de tweede op plaats 6, enz.). Het 
restant loot om de overige plaatsen. 
 
Bij meer dan 16 aanmeldingen wordt op de vrijdag voorafgaand aan 
het kampioenschap een voorronde gespeeld door de hoogste 
handicappers. Het maximum aantal aanmeldingen per groep is zowel 
voor de dames als de heren 28. 

 



 

versie 30 november 2018 

 

 

 

10 

 
CLUBKAMPIOENSCHAP STROKEPLAY DAMES & HEREN   

 

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap 0 t/m 18.4 

Wedstrijdvorm strokeplay; 54 holes; 2-bal; zonder handicapverrekening  

Handicart toegestaan nee 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door de wedstrijdleiding 

Inschrijfgeld geen 

Starten hole 1, dames-blauw, heren-wit 

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen Play off (sudden death hole 1, 6, 7, 8, 9,1,enz.) 

Prijzen Wisselbeker + 2 x 2 prijzen + prijs voor de laagste netto score. Bij 
gelijke netto score wint de speler met de laagste playing handicap; 
daarna de beste netto score over de laatste 18, 9,6,3,1 holes; daarna 
loten. De prijzen worden uitgereikt door een bestuurslid. 
De namen van de winnaars worden vermeld op het daarvoor 
beschikbare bord in het clubhuis. 
 

Opmerkingen Wordt gespeeld op zaterdag/zondag (18 holes op zaterdag en 36 
holes op zondag). Op zaterdag starten de heren eerst, op 
zondagmorgen de dames.  
 
Na 36 holes valt, afhankelijk van het aantal deelnemers, eventueel 
een cut. In de derde ronde spelen max. 12 dames en 12 heren. 
Op zondagmiddag starten de dames, dan de heren. 
 
Tussen twee ronden op één dag wordt een pauze van een uur 
ingelast.  
Indelen:  
- Ronde 1: beginnen met laagste handicap 
- Ronde 2: de hoogste scores starten eerst met de mogelijkheid 
binnen twee aaneengesloten flights te kruizen zodat er niet dezelfde 
flight onstaat als op zaterdag. 
- Ronde 3 -- in volgorde van totaalscore 1ste  en 2de ronde; hoogste  
  bruto score start eerst.  
 
Bij gelijk eindigen van de nummers 2 en 3, eventueel 2, 3, 4, enz. 
wordt het count down systeem toegepast over de laatste 18 holes; 
daarna over de laatste 9,6,3,1 
 
De exacte handicap voor het begin van de eerste ronde geldt ook 
voor de volgende ronden (is alleen van belang voor het bepalen van 
de laagste netto score). 
 
Een referee dient bijtijds vastgelegd te worden. 
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CLUBWEEK HOEKSOME 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap 0 t/m 54 

Invité(e)s ja 

Wedstrijdvorm hoeksome stableford 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven met partner, inschrijven met ander team in dezelfde flight is 
toegestaan  
 

Wordt ingedeeld volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon  

 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen Beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor 
neary en longest drive zijn prijzen beschikbaar, zowel voor dames als 
voor heren 
 

Opmerkingen Wordt gespeeld in de eerste volle week van september op zaterdag.  
Deze wedstrijd wordt eventueel gespeeld in clubweek of 
clubweekend of indien er ruimte is in de kalender als herinnering aan 
de oprichting van de Sallandsche. 
 
Invité(e)s moeten hun NGF-nummer opgeven. 
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ECHTPAREN BLAD 

 

Zilver ja 

Qualifying nee 

Handicap 0 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm foursome strokeplay  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven uitsluitend als echtpaar, inschrijven met ander echtpaar in dezelfde 
flight is toegestaan 
 

Wordt ingedeeld volgens opgave 

Inschrijfgeld €  8,-- per echtpaar 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel 

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen Beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten  

Prijzen Zilveren Blad als wisselprijs en 3 zilveren bladen in verschillende 
maten. De naam van het winnende echtpaar wordt vermeld op het 
daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. 
 
Voor de beste bruto score worden voor het winnende echtpaar 2 
lepeltjes ter beschikking gesteld 
 

Opmerkingen Wordt gespeeld op 2de  Pinksterdag 
 
In 1966 door de familie Rahusen aangeboden voor de jaarlijkse 
"vechtparen wedstrijd"         
 
Het aantal handicapslagen is 1/2x gezamenlijke playing handicap 
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FAMILIETOERNOOI 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 54, per koppel tenminste 1 lid of buitenlid 

Wedstrijdvorm greensome stableford 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven met invité; inschrijven met ander team in dezelfde flight is toegestaan 

Wordt ingedeeld volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon + € 19,-- per invitėe (€ 4,- + € 15,-) 

Starten alle holes, dames-rood, heren-rood 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen Beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er 
worden minimaal 3 prijzen uitgereikt. Voor neary en longest drive zijn 
prijzen beschikbaar, zowel voor dames als voor heren 
 

Opmerkingen Deelname door Ouders / Kinderen; Grootouders / Kleinkinderen; 
Echtparen (ook partners); Broers, Zussen, Neven, Nichten enz., ook 
invitées, zolang er maar een familiaire band bestaat. 
 
Een lid dient met zijn invité te spelen. Bij inschrijving moeten invités 
hun NGF-nummer vermelden en op de wedstrijddag kunnen 
aantonen.  
 
Aantal handicapslagen = 0.6x de laagste + 0.4x de hoogste playing 
handicap; afronden (naar boven of naar beneden) 
 
Niet-leden van de S.G.C. betalen beperkt greenfee naast  
inschrijfgeld 
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GROENE TRUI KLASSEMENT  

 

Zilver n.v.t. 

Qualifying n.v.t. 

Handicap 0 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm klassementswedstrijd 

Handicart toegestaan n.v.t. 

Inschrijven n.v.t. 

Wordt ingedeeld n.v.t. 

Inschrijfgeld n.v.t. 

Starten n.v.t. 

Bij gelijk eindigen Bij gelijk eindigen van 2 of meer spelers ontvangt ieder een groene 
trui en alle namen worden vermeld op het bord in het clubhuis. 
 

Prijzen Groene trui met S.G.C.-logo. De naam van de winnaar wordt vermeld 
op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. De prijs wordt 
uitgereikt tijdens de ledenvergadering in het najaar 
 

Opmerkingen Klassement over alle qualifying wedstrijden, georganiseerd door de 
wedstrijdcommissie, waaraan leden met een exacte handicap -9.9 
t/m 36.0 mogen deelnemen: 
- alle maandbekers 
- Mac Gillavry Horloge; Zilveren Ooievaar en Nico Stoop Beker. 
Punten per wedstrijd:  5, 4, 3, 2,1. 
Bij gelijke score worden punten gedeeld, bv. nr 2/3= 4+3 gedeeld 
door 2=3,5 
Klassement wordt bijgehouden door de wedstrijdcommissie 
 
Winnaar doorgeven aan de prijzencommissie (i.v.m. de maat van de 
trui). 
 
 

 



 

versie 30 november 2018 

 

 

 

15 

 

 

HENRIETTE VAN RIEMSDIJK PRIJS 

 

Zilver n.v.t. 

Qualifying n.v.t. 

Handicap n.v.t. 

Wedstrijdvorm strokeplay 

Handicart toegestaan n.v.t. 

Inschrijven n.v.t. 

Wordt ingedeeld n.v.t. 

Inschrijfgeld n.v.t. 

Starten n.v.t. 

Bij gelijk eindigen hoogste exacte handicap  

Prijzen Wisselbeker. De naam van de winnares wordt vermeld op het 
daarvoor bestemde bord in het clubhuis. De prijs wordt uitgereikt 
tijdens de ledenvergadering in het najaar. 
 

Opmerkingen Prijs voor de dame met de laagste bruto score van het jaar in een 
qualifying strokeplay wedstrijd op de Sallandsche, georganiseerd 
door de wedstrijdcommissie, damescommissie, seniorencommissie 
of jeugdcommissie. Alleen voor “volbetalende” leden. 
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IJSEMMER 

 
Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap 0 t/m 54 

Wedstrijdvorm november  greensome stableford                                                    
december  greensome tegen par                                                                                                   
januari    greensome eclectic                                                                                                         
februari   greensome stableford                                                                                                           
maart    hoeksome stableford 
 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel  

Wordt ingedeeld ja, hoog speelt met laag 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór de starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten  

Prijzen Afhankelijk van het aantal deelnemers behoudt de Weco het recht 
het aantal prijzen aan te passen. Dit geldt ook voor de neary. 
Neary voor zowel dames als heren. 
In de ijsemmer van maart wordt een leary op hole 3 gespeeld 
 
IJsemmer voor winnaar overall-klassement in de groep hcp 26.4 t/m 
54. Bij gelijk eindigen in het klassement, wordt degene die de laatste 
ijsemmer het beste gespeeld heeft de overall winnaar. De naam van 
de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare bord in het 
clubhuis. 
 

Opmerkingen Proefleden en nieuwe leden spelen de eerste keer bij voorkeur met 
hun mentor. 
 
Korte putts op wintergreens behoeven niet te worden uitgeholed, een 
bal binnen putterlengte van de hole wordt gegeven met bijtelling van 
1 slag. 
 
De winnaars krijgen tot de datum van de eerstvolgende ijsemmer een 
gereserveerde parkeerplaats. 
 
Per wedstrijd kunnen punten gescoord worden voor het klassement; 
dus alleen door spelers met hcp 26.4 t/m 54; de winnaar krijgt 5 
punten, nr. 2 krijgt 4 punten, enz. Bij gelijk eindigen van een aantal 
spelers, worden de punten gedeeld [b.v. de nrs 2, 3 en 4 krijgen elk 
4+3+2/3 = 3 punten].  
Het klassement wordt bijgehouden door de Wedstrijdcommissie. 
 
Pro's mogen meedoen en kunnen tot de prijswinnaars behoren.  
 
Ingesteld op voorstel van Mart Meerdink Veldboom als lokale 
voortzetting van de Winter Alliance die gedurende de winter op 
verschillende banen gespeeld werd (6x ). Daarbij speelde een 
amateur samen met een professional. Deze Winter Alliance werd in 
het leven geroepen door Wim Fontein te Zutphen. 
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LANGSTE DAG WEDSTRIJD  

 

Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 26.4 

Wedstrijdvorm tegen par, 3-bal  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel en indien gewenst samen met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 10,-- per persoon (incl. hapjes horeca vóór en na wedstrijd) 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen wisselblad en 3 prijzen. De naam van de winnaar wordt vermeld op 
het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis 
 

Opmerkingen Wordt gespeeld op 21 juni. 
 
In 1942 ter beschikking gesteld door Mw. Ankersmit-Schröder 
[moeder van de eerste twee voorzitters te weten Anton en Die 
Ankersmit]. In het begin gespeeld op de damesmiddag als 
wisselprijs. Sinds 1942 is om het Zilveren Blad gespeeld op de 
langste dag. In 1945 niet gespeeld. Eenmaal (1961) werd deze 
wedstrijd gewonnen door  2 spelers, de heer en mevrouw 
Persenaire-Rodermond 
 
Qualifying: stablefordpunten = totaalscore tegen par + 36 
 
Buffetje met broodjes, soep, guiche vóór aanvang.  
Borrelhapje bij prijsuitreiking  
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MAANDBEKER I 

 

 

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 18.4 

Wedstrijdvorm 3-bal, april & oktober stableford, overige maanden strokeplay  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld €4,-- per persoon 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

Teesluiting 15 minuten vóór de eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen 1ste : maandbeker voor de beste netto score  
2de : 3 ballen  
Beste bruto score: 1 lepeltje (zowel voor dames als voor heren) 
Bij gelijke bruto score wint de speler met de hoogste playing 
handicap; daarna de beste bruto score over de laatste 9,6,3,1 holes; 
daarna loten 
Bij de gecombineerde maandbekers I en II (stb) in april en oktober 
wordt er een shotgun gespeeld en vervalt de prijs voor de beste bruto 
score maar worden wel een 3de  (2 ballen) en 4de (1 bal) prijs ter 
beschikking gesteld  
 

Opmerkingen Telt mee voor de Groene Trui. 
 
Pro's mogen meedoen [buiten mededinging] 
 
De winnaar krijgt tot de datum van de eerstvolgende maandbeker 
een gereserveerde parkeerplaats. 
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MAANDBEKER II 

 

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap 18.5 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm 3-bal, stableford  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 15 minuten vóór de eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen 1ste  : maandbeker   
2de  : 3 ballen  
Bij de gecombineerde maandbekers I en II (stb) in april en oktober 
wordt er een shotgun gespeeld en vervalt de prijs voor de beste bruto 
score maar worden wel een 3de  (2 ballen) en 4de (1 bal) prijs ter 
beschikking gesteld  
 

Opmerkingen Telt mee voor de Groene Trui 
 
De winnaar krijgt tot de datum van de eerstvolgende maandbeker 
een gereserveerde parkeerplaats. 
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MAANDBEKER III 

 

  

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap 37 t/m 54 

Wedstrijdvorm 3-bal stableford, 9 holes 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 3,-- per persoon 

Starten hole 1, Deelnemers mogen zelf aangeven van welke kleur tee zij 

willen afslaan echter als standaard in Proware wordt de oranje tee 

ingevoerd. 

Teesluiting 15 minuten vóór de eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 6, 3, 1 holes (1-9); daarna loten 

Prijzen 1ste prijs 3 ballen, 2de 2 ballen, 3de 1 bal 
 

Opmerkingen  
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MAC GILLAVRY HORLOGE 

 

Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap 18.5 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm stableford, 3-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

Teesluiting 30 minuten vóór de eerste en na de laatste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen wisselhorloge + 3 prijzen (klokjes). De naam van de winnaar wordt 
vermeld op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis 
 

Opmerkingen Er wordt een half uur pauze genomen na de laatste flight van de 
Zilveren Ooievaar. Laagste exacte handicaps starten eerst (groep 
18.5-25.0).  
 
Wordt gespeeld op dezelfde dag als de Zilveren Ooievaar [zaterdag 
voor Pinksteren]. 
 
Telt mee voor de Groene Trui. 
 
In 1965 geschonken door Edwin Mac Gillavry, oud-directeur van de 
Rotterdamse Bank te Deventer bij zijn afscheid van de S.G.C. als 
dank voor de vele goede jaren die hij op onze club heeft 
doorgebracht. Het originele horloge is in 1990 verdwenen en werd 
vervangen door de club. 
 
De winnaar krijgt tot de datum van de eerstvolgende maandbeker 
een gereserveerde parkeerplaats. 
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NICO STOOP BEKER 

 

Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 36.0 

Wedstrijdvorm stableford, 3-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen Wisselbeker. Daarnaast wordt een aantal prijzen (minimaal 3) 
uitgereikt afhankelijk van het aantal deelnemers.  
 
De naam van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare 
bord in het clubhuis. 
 
De hieraan verbonden beker werd geschonken in 1951 door onze 
oud-professional Nico Stoop (van 1938 tot 1963)  
 

Opmerkingen - wordt gespeeld op Hemelvaartsdag 
- start om 06.00 uur, na afloop gezamenlijk ontbijt 
- inschrijving tot 12.00 uur de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
- de wedstrijdleiding mag meespelen 
- telt mee voor de Groene Trui 
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OPENING SEIZOEN 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 54  

Wedstrijdvorm greensome stableford 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel of als team, inschrijven met ander team in dezelfde flight 
is toegestaan 
 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Minimaal 
worden 3 prijzen uitgereikt. De prijzen worden uitgereikt door een 
bestuurslid. Voor neary en longest drive zijn prijzen beschikbaar, 
zowel voor dames als voor heren, alleen voor dames-rood en heren-
geel. 

 

Opmerkingen 

 
De betreffende wedstrijdleiding maakt een afspraak met de horeca 
over koffie met iets erbij. 
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PAULA HEIJSE PRIJS 

 

Zilver n.v.t. 

Qualifying n.v.t. 

Handicap n.v.t. 

Wedstrijdvorm strokeplay 

Handicart toegestaan n.v.t. 

Inschrijven n.v.t. 

Wordt ingedeeld n.v.t. 

Inschrijfgeld n.v.t. 

Starten n.v.t. 

Bij gelijk eindigen hoogste handicap  

Prijzen wisselprijs. De naam van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor 
beschikbare bord in het clubhuis. De prijs wordt uitgereikt tijdens de 
ledenvergadering in het najaar 
 
 

Opmerkingen De heer Heijse, lid van "Domburg", die veel op onze baan speelde en 
bevriend was met Maarten Ankersmit (Lap), heeft deze prijs 
aangeboden. De prijs is een aandenken aan zijn vrouw Paula Heijse.  
 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de heer met de laagste bruto 
score van het jaar in een qualifying strokeplay wedstrijd op de 
Sallandsche, georganiseerd door de wedstrijdcommissie, 
seniorencommissie of jeugdcommissie. Alleen voor “volbetalende” 
leden.  
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J.D. POSTMA PRIJS  

 

Zilver ja 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 36.0;   
gezamenlijke exacte handicap max. 60.0 
 

Wedstrijdvorm Fourball-betterball tegen par * 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven met partner en indien gewenst met 2 anderen 

Wordt ingedeeld volgens opgave 

Inschrijfgeld € 8,-- per paar 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel 

Teesluiting 30 minuten vóór de eerste en na de laatste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen wisselprijs + 2 x 2 prijzen. De namen van de winnaars worden 
vermeld op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis 
 

Opmerkingen *Het aantal handicapslagen is 90% van de playing handicap 
 
Familieleden van de familie Postma, ook als zij niet lid zijn van de 
S.G.C., mogen deelnemen (mits in het bezit van een maximale 
handicap van 36.0) en kunnen tot de prijswinnaars behoren.  
 
De wisselprijs, in de vorm van een zilveren sigarettendoos, is 
aangeboden door de heer J.D. Postma (voorzitter van 1970 tot 
1981), ter nagedachtenis aan zijn vader die mede-oprichter van de 
S.G.C. is geweest en later vice-voorzitter. In 2001 werd de prijs voor 
de 5de keer gewonnen door J.D. Postma jr.; hij mocht de prijs 
houden. In 2002 is door hem een nieuwe sigarettendoos 
aangeboden. 
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PRESIDENT’S PUTTER   

   

Zilver ja 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 36.0 
gezamenlijke exacte handicap max. 60.0 
 

Wedstrijdvorm fourball better ball tegen par * 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven met partner. Inschrijven met ander team in de flight is toegestaan 

Wordt ingedeeld volgens opgave 

Inschrijfgeld € 8,-- per team 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel  

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 
worden 3 prijzen uitgereikt. De namen van de winnaars worden 
vermeld op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. Beide 
winnaars krijgen een putter op een plankje 
 

Opmerkingen *Het aantal handicapslagen is 90 % van de playing handicap. 
 
De voorzitter met partner start op hole 1 en mag zelf kiezen met wie 
hij/zij zich inschrijft. 
 
De wedstrijd wordt gespeeld op 2e Paasdag 
 
Ingesteld en aangeboden in 1973 door toenmalige voorzitter 
(J.D.Postma)  ter bevordering van FBBB       
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PRINS BERNHARD BEKER 

 

Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 18.4  

Wedstrijdvorm strokeplay, 3-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten hole 1, dames-blauw, heren-wit 

Teesluiting 30 minuten vóór de eerste en na de laatste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen wisselbeker + 3 prijzen en een prijs voor de beste bruto score bij de 
dames en bij de heren. Bij gelijke bruto score wint degene met de 
hoogste playing handicap; daarna de beste bruto score over de 
laatste 9, 6, 3, 1 holes; daarna loten 
De naam van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare 
bord in het clubhuis 
 

Opmerkingen Wordt gespeeld op de tweede zondag in september.  
 
Vroeger was deze wedstrijd een soort afsluiting van de clubweek. Er 
speelden ook leden van andere clubs mee (Twentse, de Pan, 
Rosendaelsche, Haagsche) 
 
De wisselbeker is door de club aangeboden "ter herdenking van de 
vreugdevolle verlovingsdag van HKH Prinses Juliana en ZKH Prins 
Bernhard" op 8 september 1936   
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PRINS CLAUS CUP 

 

Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 18.4 

Wedstrijdvorm 36 holes tegen par, 2-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door de wedstrijdleiding, zowel eerste als tweede ronde 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten hole 1, vanaf dames-blauw, heren-wit 

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 18, 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen wisselbeker + 3 prijzen. 
De naam van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare 
bord in het clubhuis 
 

Opmerkingen Door de club ingesteld ter herinnering aan de verloving van Prinses 
Beatrix en Prins Claus op 28 juni in 1965 
 
In de 2de ronde worden de flights 1 en 2 gemengd, enz. 
De exacte handicap voor het begin van de 1ste ronde geldt ook voor 
de tweede ronde 
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SENIOREN MATCHPLAY KAMPIOENSCHAP DAMES & HEREN       

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 26.4  

minimum leeftijd: dames 50 jaar / heren 50 jaar 

Wedstrijdvorm matchplay zonder verrekening van handicap  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel 

Wordt ingedeeld ja, door plaatsing en loting 

Inschrijfgeld € 4,- per persoon; wordt geïnd samen met het inschrijf formulier 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

Bij gelijk eindigen play off (sudden death, hole 1, 2, 3 enz.)  

Prijzen wisselprijs + 2 prijzen, zowel voor dames als voor heren.  
De namen van de winnaars worden vermeld op het daarvoor 
beschikbare bord in het clubhuis. De prijsuitreiking vindt plaats 
tijdens de ledenvergadering in het najaar 
 

Opmerkingen Voor het begin van het seizoen wordt een speelschema 
gemaakt (voor 16, 32 of 64 spelers, zowel voor de dames als 
voor de heren).  
De halve finalisten van het vorige jaar worden geplaatst. De 
winnaar komt op plaats 1, de runner up op plaats 2. De 
verliezers van de halve finales loten om de plaatsen 3 en 4. De 
overige deelnemers krijgen een plaats in het schema door loting; 
hierbij wordt het systeem toegepast van de 
Clubkampioenschappen Matchplay 
Op het speelschema staat aangegeven voor welke datum iedere 
ronde gespeeld moet zijn. De spelers maken zelf afspraken voor 
een wedstrijd. Indien een wedstrijd niet op tijd gespeeld is, wordt 
de winnaar bepaald door loting 
Dus: deze wedstrijd is een soort Wagener Beker voor senioren, 
maar zonder verrekening van handicap 
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SENIOREN STROKEPLAY KAMPIOENSCHAP DAMES & HEREN   

 

Zilver nee 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 26.4  

minimum leeftijd: dames 50 jaar / heren 50 jaar 

Wedstrijdvorm strokeplay 36 holes over 2 dagen zonder handicapverrekening 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door de wedstrijdleiding 

Inschrijfgeld € 4,- 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel  

Teesluiting 15 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen Play off (sudden death hole 1,6,7,8,9,1,enz) 

Prijzen Wisselprijs voor Dames resp. Heren + 2 x 2 prijzen + 2 prijzen voor 
de laagste netto score bij de Dames resp. Heren. Bij gelijke netto 
score wint de speler met de laagste playing handicap; daarna de 
beste netto score over de laatste 18,9,6,3,1 holes; daarna loten. 
De namen van de winnaars worden vermeld op het daarvoor 
beschikbare bord in het clubhuis.  
Ook is een prijs beschikbaar voor de beste Super Senior, de beste 
speelster en speler van 65 jaar of ouder. 
 

Opmerkingen Bij de eerste ronde starten de heren eerst, aansluitend de dames. Bij 
de tweede ronde starten de dames eerst, aansluitend de heren. 
Bij gelijk eindigen van de nummers 3,4,enz.: count down over de 
laatste 18 holes; daarna over de laatste 9,6,3,1 
Indelen eerste dag: in willekeurige volgorde. 
Indelen tweede dag: in volgorde van de bruto score van de eerste 
dag (de besten als laatsten), waarbij getracht wordt niet dezelfde 
spelers als de eerste dag bij elkaar te plaatsen.                             
Exacte handicap voor het begin van de eerste ronde geldt ook voor 
de tweede ronde (is alleen van belang voor de netto score) 
 
In 2000 is de wisselprijs voor de dames aangeboden door de 
Damescommissie en de wisselprijs voor de heren door G.E.Beekhuis 
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TEAMKAMPIOENSCHAP 

 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap 0 t/m 26.4    

Wedstrijdvorm 45 holes over 2 dagen:  

op zaterdag 18 holes holes fourball-betterball * 

op zondag 9 holes greensome en 18 holes foursome 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven als team (dames, heren of gemengd)                                                     

minimum aantal deelnemers 20 (5 flights) 

Wordt ingedeeld ja, indeling flights door de wedstrijdleiding 

flightindeling 2de ronde op basis van resultaat in zaterdagronde  

(beste laatst)  

flightindeling 3de ronde gekruist ten opzichte van 2de ronde 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon. 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

op zaterdag om 11.00 uur 

op zondag om 09.30 en 12.30 uur  

 

Teesluiting 30 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen Wisselbeker + 2 x 2 prijzen. De naam van de winnaar wordt vermeld 
op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. 
 

Opmerkingen *Bij de 1e ronde FBBB is het aantal handicapslagen 90 % van de 
playing handicap. 
 
Indeling 2e ronde op basis van resultaat van de 1e  ronde van 
zaterdag, beste laatst. Indeling 3de ronde gekruist (1 met 3; 2 met 4 
enz.) ten opzichte van 2e ronde. 
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J.L. WAGENER BEKER 

 

Zilver ja 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 26.4 

Wedstrijdvorm matchplay, het maximaal aantal te verrekenen slagen is 18 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven individueel 

Wordt ingedeeld ja, door loting en plaatsing 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon; wordt geïnd samen met het inschrijf formulier 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

Bij gelijk eindigen play off (sudden death hole 1, 2, 3 enz.) 

Prijzen wisselbeker + 2 prijzen. De naam van de winnaar wordt vermeld op 

het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. De prijsuitreiking vindt 

plaats tijdens de ledenvergadering in het najaar. 
 
 

Opmerkingen Afvalsysteem; aan het begin van het seizoen wordt het gehele 
speelschema vastgesteld. De nummers 1 en 2 van vorig jaar worden 
geplaatst. Op het schema staat aangegeven vóór welke datum iedere 
ronde gespeeld moet zijn. De spelers maken zelf afspraken voor een 
wedstrijd. Indien een wedstrijd niet op tijd gespeeld is, wordt de 
winnaar bepaald door loting. 
Bij meer dan 32 resp. 64 deelnemers wordt een voorronde gespeeld 
Indien een voorronde gespeeld wordt, dan zijn de winnaar en de 
runner up van vorig jaar daarvan vrijgesteld. 
 
In 1968 aangeboden door Joop Wagener, oud-penningmeester van 
de S.G.C. en oud-directeur van Thomassen en Drijver 
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WILDWEDSTRIJD 

 

Zilver nee 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 36.0;   minimum leeftijd 18 jaar 

gezamenlijke exacte handicap max. 60.0 

Wedstrijdvorm foursome stableford  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven als team, inschrijven met ander team in dezelfde flight is toegestaan 

Wordt ingedeeld indeling van de flights door de wedstrijdleiding 

Inschrijfgeld € 8,-- per team 

Starten alle holes, dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij willen afslaan. 

Teesluiting 30 minuten vóór starttijd 

Bij gelijk eindigen beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 

Prijzen het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. De 
namen van de winnaars worden vermeld op het daarvoor 
beschikbare bord in het clubhuis. De prijzen worden uitgereikt door 
een bestuurslid. 
 
 

Opmerkingen Prijsuitreiking bij het begin van het diner; tijdstip wordt vooraf bekend 
gemaakt. Deelname aan diner is niet verplicht. 
 
Pro's mogen mee doen en kunnen tot de prijswinnaars behoren. 
Idem voor greenkeepers 
 
Aantal handicapslagen is som van de playing handicaps gedeeld 
door 2 
 
In 1995 werd een gewei van een hert aangeboden door de heer J. 
Borren. Vroeger had op de Sallandsche een jacht plaats op 
uitnodiging van de familie Ankersmit. De jagers van de club werden 
uitgenodigd. Het tableau werd ter beschikking gesteld van de 
Wildwedstrijd op de zondag na de jacht. Thans wordt een aantal 
prijzen bij de poelier gereserveerd. 
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ZILVEREN KANDELAARS 

 

Zilver ja 

Qualifying nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 26.4 
gezamenlijke exacte handicap max. 45.0 

Wedstrijdvorm matchplay, mixed foursome  

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven met partner  

Wordt ingedeeld ja, door plaatsing en loting 

Inschrijfgeld € 8,-- per team, wordt geïnd samen met het inschrijf formulier 

Starten hole 1, dames-rood, heren-geel 

Bij gelijk eindigen play off over hole 1, 2, 3, enz.  

Prijzen wisselkandelaars + 2 x 2 prijzen. De namen van de winnaars worden vermeld 
op het daarvoor beschikbare bord in het clubhuis. De prijsuitreiking vindt plaats 
tijdens de ledenvergadering in het najaar 
 
 

Opmerkingen Afvalsysteem; aan het begin van het seizoen wordt het gehele speelschema 
vastgesteld. De nummers 1 en 2 van vorig jaar worden geplaatst. Op het 
schema staat aangegeven vóór welke datum iedere ronde gespeeld moet zijn. 
De spelers maken zelf afspraken voor een wedstrijd. Wedstrijden moeten voor 
een bepaalde datum gespeeld zijn. Als dit niet lukt (om welke reden dan ook), 
dan wordt de winnaar bepaald door loting. 
 
Bij meer dan 32 resp. 64 deelnemers wordt een voorronde gespeeld. 
Indien een voorronde gespeeld wordt, dan zijn de winnaars en de runners up 
van vorig jaar daarvan vrijgesteld. 
 
Aantal slagen = som playing handicaps gedeeld door 2 
Maximaal worden 18 slagen gegeven, resp. ontvangen 
 
Deze prijs werd in 1973 aangeboden door de familie Rahusen. 
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ZILVEREN OOIEVAAR 

 
Zilver ja 

Qualifying ja 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 18.4 

Wedstrijdvorm strokeplay, 3-bal 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven Individueel of met 2 anderen 

Wordt ingedeeld door de wedstrijdleiding (individueel) of volgens opgave 

Inschrijfgeld € 4,-- per persoon 

Starten hole 1, dames-blauw, heren-wit 

Teesluiting 30 minuten vóór de eerste en na de laatste starttijd 

Bij gelijk eindigen Beste laatste 9, 6, 3, 1 holes (10-18); daarna loten 
Prijzen Wissel zilveren ooievaar + 3 prijzen (lepels met ooievaar). De naam 

van de winnaar wordt vermeld op het daarvoor beschikbare bord in 
het clubhuis 

Bovendien is er een prijs voor de laagste bruto score bij zowel de 
dames als de heren 

Bij gelijke bruto score wint de deelnemer met de hoogste playing 
handicap; daarna de beste bruto score over de laatste 9,6,3,1 holes; 
daarna loten 

Opmerkingen Wordt gespeeld op dezelfde dag als Mac Gillavry Horloge (zaterdag 
voor Pinksteren) 

De winnaar krijgt tot de datum van de eerstvolgende maandbeker 
een gereserveerde parkeerplaats. 
 
Telt mee voor de Groene Trui 
 

Indertijd kreeg elke nieuw opgerichte golfclub van de "Haagsche" een 
Zilveren Ooievaar. De S.G.C. dus in 1934. Vroeger werd in onze club 
deze ooievaar uitgereikt aan de clubkampioen Heren. Dit was echter 
niet de bedoeling van de "Haagsche". Sinds 1966 is het dan ook de 
prijs voor een wedstrijd over 18 holes tegen par. Tegenwoordig wordt 
strokeplay gespeeld. 
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ZOMERAVOND-WEDSTRIJD 

 

Zilver Nee 

Qualifying Nee 

Handicap exacte handicap -9.9 t/m 54  
 

Wedstrijdvorm stableford, 3-bal over de eerste 9 holes, 7/8 hcp-verrekening 

Handicart toegestaan ja, zie art. 8 van het wedstrijdreglement 

Inschrijven digitaal vanaf 6 weken van tevoren tot woensdag 16.00 uur of op de 
wedstrijddag bij de wedstrijdleiding vanaf 17.00 uur 
 

Wordt ingedeeld ja, door de wedstrijdleiding, degenen die digitaal hebben 
ingeschreven worden als eerste ingedeeld  
 

Inschrijfgeld € 3,-- per persoon, € 10,- per invitée. 

Starten hole 1,  dames-rood, heren-geel. Deelnemers mogen ook zelf 

aangeven van welke kleur tee zij afslaan. 

vanaf 18.00 uur en zolang de flights op elkaar aansluiten.  

 

Teesluiting 15 minuten vóór eerste starttijd 

Bij gelijk eindigen Beste laatste 6, 3, 1 holes (1-9); daarna loten 

Prijzen Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er 
worden tenminste 3 prijzen uitgereikt. 1ste prijs 3 ballen, 2de prijs 2 
ballen, 3de prijs 1 bal. 
Tevens wordt een prijs uitgereikt aan degene die het seizoen-
klassement wint. Het klassement wordt opgesteld over de beste 6 
resultaten. De winnaar van een wedstrijd krijgt 5 punten, nr. 2 krijgt 4 
punten, enz. Bij gelijk eindigen in het klassement, wordt degene die 
de laatste avond het beste gespeeld heeft de overall winnaar.  

Opmerkingen Invitées zijn welkom. Een lid dient met zijn invité te spelen. Bij 
inschrijving moeten invitées hun NGF-nummer vermelden en op de 
wedstrijddag kunnen aantonen. 
 
-  Alle wedstrijden worden op woensdag gespeeld van eind mei tot 
half augustus 
 
-  Er dient achter elkaar gestart te worden, er mogen geen gaten 
 vallen 
-  Indien op die dag al eerder op de wedstrijdbaan (hole 1 t/m 9) 
 werd gespeeld, al dan niet qualifying, is deelname alleen buiten 
 mededinging toegestaan 
-  Spelers die geen Q kaart meenemen dienen hun score in te 
 voeren in de kiosk in de hal onder “wedstrijdscore” 
- Het is toegestaan een Q-kaart mee te nemen (voor handicap  
 4.5 en hoger), tenzij op die dag reeds een 9 holes Q-kaart is  
 gespeeld. Degenen die een Q-kaart meenemen moeten eerst 
 hun wedstrijdscore invoeren en daarna nogmaals als Q-kaart.
 Dat  werkt alleen als het in die volgorde gebeurt. Na afloop alleen 
 de Q-kaarten in de brievenbus deponeren voor verwerking door 
 de HRC. 
 

  

 


