
Spelregels voor het Rotaryclub Amersfoort-Regio Golfkampioenschap 2012. 
  
1.De deelnemers aan dit kampioenschap verplichten zich uiterlijk 1 april 2012 een bedrag van  
€ 50,- over te maken op rekening 41 51 90 150 t.n.v. Rotaryclub Amersfoort-Regio o.v.v.  
Regio Golf. 
Het totaal van de inschrijfgelden zal worden besteed aan een nader te bepalen doel. 
 
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Golfregels en – indien aangegeven – de local rules. 
 
3. De speelperiode is van heden t/m oktober 2012. 
 
4. De playing handicap bedraagt maximaal 36. 
 
5. Speelwijze: 2-bal, matchplay met ¾ handicapverrekening.   
Voor degenen die niet weten hoe de ¾   handicapverrekening werkt en hoeveel slagen je krijgt of 
moet geven, geven wij de volgende uitleg: 
• stel eerst je exacte handicap vast 
• kijk dan, op de club waar je speelt, hoeveel slagen je krijgt, de zgn. “playing handicap” 
• bepaal het verschil met de slagen van je tegenstander 
• vermenigvuldig dit verschil met ¾ en rond af naar boven 
• de hoogste handicapper krijgt slagen, de laagste moet slagen geven 
Voorbeeld: Het overzicht van de playing handicaps geeft resp. 28 en 22 aan. Het verschil van 6 
vermenigvuldig je met ¾ , uitkomst 4,5. Dit rond je af naar boven (=5). 
De speler met de hoogste handicap (28) krijgt dus 5 slagen van de speler met handicap 22. 
Die slagen vallen op de holes met stroke-index 1 t/m 5, de zogenaamde moeilijkste holes 

 
6. Er wordt gespeeld als 2-bal volgens een afvalsysteem, waarbij de verliezers uit de eerste ronde de 
verliezersronde spelen  De winnaar uit deze ronde stroomt weer in. Zie bijgaand schema, waarbij zij 
opgemerkt dat er bij de 22 deelnemers dus 11 verliezers zullen zijn hetgeen betekent dat er éénmaal 
een 3-bal wordt gespeeld (wij gaan er daarbij vanuit dat niemand afvalt). 
 
7. Voor de in het wedstrijdschema opgenomen namen geldt dat de eerstgenoemde speler van een 
tweebal contact opneemt met zijn tegenstander om af te spreken waar en wanneer gespeeld zal 
worden. 
 
8. De wedstrijden dienen vóór de in het wedstrijdschema vermelde datum (einddatum van een ronde) 
gespeeld te worden. Wordt dat niet gehaald of wordt er überhaupt niet gespeeld dan wordt door loting 
de winnaar bepaald. 
 
9. Aangezien het merendeel van de deelnemers lid is van De Hoge Kleij ligt het voor de hand dat daar 
de meeste wedstrijden worden gespeeld. 
Een niet-lid kan dan met een lid meespelen en betaalt dan het introductietarief. 
In gezamenlijk overleg kan er ook op en andere baan worden gespeeld. 
 
10. Uitslagen van de wedstrijden worden doorgegeven aan Jan Heystek, het liefst per e-mail. 
 
11. Een eventueel verschil van mening over het verloop en de uitkomst van een wedstrijd of vereiste 
ruling dient e.e.a. voorgelegd te worden aan de wedstrijd- commissie die een bindende uitspraak doet. 
 
 
Organiserend comité:  
Jan Heystek, Gert-Jan Kreikamp, Gé Stenger, Peter van Zelst 
  
 


