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 TERNESSE GCC REGLEMENT 
CLUBKAMPIOENSCHAP  2022 

 

1. Algemeen 

• Ternesse GCC organiseert op donderdag 26 mei zijn jaarlijks Clubkampioenschap voor heren en 
dames, mid-am, senioren, supersenioren en junioren. 

• Enkel leden met homeclub Ternesse kunnen deelnemen aan het Clubkampioenschap. 
• Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en door de 

wedstrijdcommissie opgestelde wedstrijdcondities, lokale en tijdelijke regels. De 
wedstrijdcondities en lokale regels zijn terug te vinden op de Ternesse GCC Hard Card en de 
tijdelijke regels op de scorekaarten. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels en bepalingen 
van het wedstrijdreglement.  

• Samenstelling van de wedstrijdcommissie: Mark Lemmens, captain, Leo Witvrouwen, 
wedstrijdleider en referee en Quentin Van Soldt, lid Sportcommissie. 

2. Wedstrijd 

• Junioren 
o Het clubkampioenschap voor junioren wordt gespeeld over 1 ronde van 18 holes en in 4 

categorieën voor jongens en 4 categorieën voor meisjes: 
§ Preminiemen: geboortejaar 2010 en jonger   
§ Miniemen: geboortejaar 2008-2009  
§ Cadetten: geboortejaar 2006-2007   
§ Scholieren: geboortejaar 2004-2005 

o De maximale WHS handicap voor deelname is 36.  
o Er is geen beperking wat betreft het aantal deelnemers. 
o De junioren spelen volgens hun WHS Handicap van volgende afslagplaatsen: 

Jongens plus -  14,4 Heren Wit - MWHITE 
Jongens 14,5 - 36 Heren Geel - MYELLOW 
Meisjes plus -  18,4 Dames Blauw  - LBLUE 
Meisjes  18,5 - 36 Dames Rood  - LRED 

 
o Winnaars: 

§ De speler en speelster met de beste bruto score wordt clubkampioen(e).  
§ De speler en speelster met de beste bruto score in zijn/haar categorie wordt 

clubkampioen(e) van zijn/haar categorie. 
§ De speler en speelster met de beste netto score.  

Bruto en Netto prijzen zijn niet cumuleerbaar. 
In functie van het aantal inschrijvingen kan de Wedstrijdcommissie de categorieën 
aanpassen. 

o Deelnemers kunnen zich voor deelname inschrijven via BEgolf. 
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Opgelet: Junioren die willen meedingen in het clubkampioenschap voor heren en dames 
moeten zich ook inschrijven in de wedstrijd voor heren en dames!  
 

• Junioren met hcp >36 
o Het clubkampioenschap voor junioren met handicap >36 wordt gespeeld over 1 ronde 

van 9 holes en in 1 categorie voor jongens en 1 categorie voor meisjes. De ronde wordt 
gespeeld op de Executive baan. 

o Er is geen beperking wat betreft het aantal deelnemers. 
o Junioren met baanpermissie -10 jaar spelen van M Oranje of L Oranje.  

Junioren met baanpermissie +10 jaar spelen van M Rood (Heren Rood) en L Rood (Dames 
Rood). 
Junioren met GVB -12 jaar spelen van M Rood (Heren Rood) en L Rood (Dames Rood). 
Junioren met GVB +12 jaar spelen van M Geel (Heren Geel) en L Rood (Dames Rood). 

o Winnaars: 
§ De speler en speelster met de beste bruto score wordt clubkampioen(e). 

o Deelnemers kunnen zich voor deelname inschrijven via i-Golf in hun resp. categorie.  
 
 

• Senioren 
o Het clubkampioenschap voor senioren wordt gespeeld over 1 ronde van 18 holes en in 1 

categorie voor dames en 1 categorie voor heren. 
o De maximale WHS handicap voor deelname is 18,4.  
o Het aantal deelnemers die slechts 1 ronde spelen is beperkt tot 45 spelers en speelsters. 

Indien er meer inschrijvingen zijn dan worden de spelers en speelsters weerhouden met 
de laagste handicap op het moment van sluiting van de inschrijvingen. Bij gelijke 
handicaps voor de 45ste speler of speelster worden ook de spelers of speelsters met gelijke 
handicaps toegelaten. 

o Alle spelers spelen vanaf M Wit (Heren Wit) of L Blauw (Dames Blauw). 
o Winnaars: 

§ De speler en speelster met de beste bruto score wordt clubkampioen(e). 
§ De speler en speelster + 65 jaar (geboortejaar 1957 en vroeger) met de beste 

bruto score wordt supersenior clubkampioen(e).   
De prijzen zijn cumuleerbaar. 

o Deelnemers kunnen zich voor deelname inschrijven via BEgolf.  
Opgelet: Senioren die in aanmerking komen en willen meedingen in het 
clubkampioenschap voor heren en dames (over 2 ronden) moeten zich ook inschrijven in 
de wedstrijd voor heren en dames! Als ze aanvaard worden (zie beperking in aantal) dan 
telt het resultaat van hun eerste ronde voor het senior clubkampioenschap. 
Als enkel ingeschreven werd in het clubkampioenschap voor Heren en Dames en de 
inschrijving werd aanvaard (zie beperking in aantal) dan telt het resultaat van de eerste 
ronde voor het Senior Clubkampioenschap. 
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• Heren en Dames 

o Het clubkampioenschap voor heren en dames wordt gespeeld over 2 ronden van 18 
holes en in 1 categorie voor dames en 1 categorie voor heren. 

o De maximale WHS handicap voor deelname is voor heren 14,4 en voor dames 18,4. 
o Het aantal deelnemers is beperkt tot 45 spelers en 12 speelsters. 

Indien er meer inschrijvingen zijn dan worden de spelers en speelsters weerhouden 
met de laagste handicap op het moment van sluiting van de inschrijvingen. Bij gelijke 
handicaps voor de 45ste speler of 12de speelster worden ook de spelers met gelijke 
handicaps toegelaten. 

o Na de eerste ronde wordt de cut bepaald, waarbij de 15 beste heren plus ties en de 6 
beste dames plus ties zich plaatsen voor de tweede ronde.  

o Alle spelers spelen vanaf M Wit (Heren Wit) of L Blauw (Dames Blauw). 
o Winnaars: 

§ Clubkampioen of clubkampioene is de speler en speelster met de beste bruto 
score over twee ronden. Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats volgt een 
sudden death play-off op holes 6 en 9, die in een ononderbroken lus worden 
gespeeld totdat de winnaar bekend is.  

§ De speler en speelster met de beste netto score over twee ronden. 
§ De speler +30 jaar (geboortejaar van 1973 t/m 1992) en speelster + 30 jaar 

(geboortejaar van 1973 t/m 1992) met de beste bruto score over twee 
ronden wordt mid-amateur clubkampioen(e).  

Bruto en Netto prijzen zijn niet cumuleerbaar. 
o Deelnemers kunnen zich voor deelname inschrijven via BEgolf.  

 
 

• Heren en Dames Cat II 
Er is geen clubkampioenschap voor heren en dames Cat II. 

 



Reglement Ternesse Clubkampioenschap 2022 28-03-2022  4 

 

 
 

• Algemeen 
o Alle ronden van het kampioenschap zijn qualifying rounds voor alle deelnemers. 
o Een speler mag geen professionele golfer als caddie hebben. Junioren mogen een 

volwassene als caddie hebben. 
o Direct na afloop van een ronde dient de scorekaart door de speler en marker 

gecontroleerd, ondertekend en ingeleverd te worden. 
o Gebruik van buggy’s is enkel toegestaan mits medisch attest. 

3. Starttijden en groepen 

• De startlijsten voor de eerste ronde worden op dinsdag 24 mei gepubliceerd op BEgolf. 
• Er wordt gespeeld in groepen van maximum 3 personen.  
• Starttijden en groepen voor de tweede ronde worden na de cut door de wedstrijdcommissie 

bepaald. Er wordt gestart volgens het resultaat van de eerste ronde. De speler met de 
hoogste bruto score start als eerste en de laagste bruto score als laatste.  

• Spelers dienen zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun ronde te melden bij de 
startplaats. 

 
4. Prijsuitreiking 

• Onmiddellijk na afloop van de wedstrijd heeft de prijsuitreiking plaats aan de putting green 
van hole 18. 	

• De prijsuitreiking wordt gevolgd door een receptie.	

5. Afwijkingen en onvoorziene zaken 

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


