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REGLEMENT VAN LANSCHOT TROFEE 2019  

SENIOREN HEREN – SENIOREN DAMES – HEREN - DAMES 
 
 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 

Iedere club, lid van GV, duidt een single wedstrijd aan als kwalificatiewedstrijd 
binnen een Senior Day, Men’s Day en/of Ladies Day wedstrijd. Dit kan een 
aparte kwalificatiewedstrijd zijn of een wedstrijd geïntegreerd tijdens een andere 

Senior Day, Men’s Day en/of Ladies Day wedstrijd.  
De wedstrijd moet ten laatste op 16 juni 2019 hebben plaatsgevonden. 

 
Belangrijk: de kwalificatiewedstrijden moeten plaatsvinden tijdens de dagen 
die voorzien zijn voor de doelgroepen (Senior Day, Men’s Day, Ladies Day). Er 

kan geen kwalificatiewedstrijd worden georganiseerd voor 2 of 3 doelgroepen 
samen.   

 
In elk van de organiserende clubs staat de wedstrijd open voor leden met een 
EGA handicap. Voor de senioren geldt de volgende leeftijd: geboren in 1969 of 

vroeger (50 jaar of meer).  
 

Elke organiserende club is vrij om deze kwalificatie te beperken tot de eigen 
leden of om leden van andere clubs toe te laten. 

 
De voorwaarden voor inschrijving tot de wedstrijd (sluitingsdatum en 
inschrijvingsrecht) worden door de clubs vastgelegd. 

 
Een speler kan aan verschillende kwalificatiewedstrijden deelnemen maar kan 

slechts 1 maal winnen en plaatsen voor zonale halve finale. Wanneer hij een 2de 
maal zou winnen, dan wordt de prijs en kwalificatie doorgegeven aan de 
volgende in het klassement.  

 
Belangrijk voor Senior Heren/ Senior Dames:  

Als Senior Heer en Senior Dame kan men binnen de club ook deelnemen aan de 
Van Lanschot Trofee kwalificatiewedstrijden van de Dames en de Heren (indien 
de club er organiseert).  

Hij of zij kunnen zich als speler maar voor één doelgroep plaatsen voor de 
zonale halve finale. 

Indien een speler binnen een club zowel de VL Dames/Heren Trofee als VL 
Senioren Trofee kwalificatiewedstrijd wint, dan zal die persoon op de halve finale 
spelen in de doelgroep  waar hij zich als eerste voor heeft geplaatst binnen de 

club. 
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(Bv. Speelster X neemt deel aan een VL Dames kwalificatiewedstrijd en VL 
Senior kwalificatiewedstrijd binnen zijn club en wint beiden. De VL Dames 
kwalificatiewedstrijd vond plaats op 8 mei en de Van Lanschot Senioren 

kwalificatiewedstrijd vond plaats op 15 mei. Speelster X plaatst zich in dit geval 
voor de Dames VL Trofee zonale halve finale.) 

 
 SPELFORMULE  & CATEGORIEËN 

De wedstrijden worden gespeeld over 18 holes, single stableford. 
 
SENIOREN 

Er zijn 4 categorieën:   
- Net Dames Senioren I (0-18.4)    - Net Heren Senioren I (0-18.4)                  

- Net Dames Senioren II (18.5-36)  - Net Heren Senioren II (18.5-36)           
 
DAMES 

 Er zijn 2 categorieën:   
- Net Dames I (0-18.4)     - Net Dames II (18.5-36)                  

 
HEREN 

 Er zijn 2 categorieën:   

- Net Heren I (0-18.4)     - Net Heren II (18.5-36)                  
 

 
 KWALIFICATIE & PRIJZEN   

De winnaars van elke categorie worden uitgenodigd voor de zonale ½ finales 
m.a.w. de winnaar net Kat. I en II (= totaal van max. 8 spelers per club als er 
voor elke doelgroep een kwalificatiewedstrijd wordt georganiseerd binnen de 

club).  
 

Golf Vlaanderen voorziet een prijs en voucher voor de eerste in elke categorie. 
 

Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste 

hole.  
 

Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de 
handicap: winnaar net-klassement: speler met de laagste handicap. 
 

Om recht te hebben op de prijs en de kwalificatie dient men aanwezig te zijn op 
de prijsuitreiking.  

Bij afwezigheid wordt de prijs en de kwalificatie doorgegeven aan de volgende 
aanwezige in het klassement (max. top 8).  
Indien de aanwezige winnaar weet dat hij niet kan deelnemen aan de zonale ½ 

finalewedstrijd, behoudt hij zijn prijs maar dient het wedstrijdcomité onmiddellijk 
na de prijsuitreiking zijn kwalificatie door te geven aan de volgende aanwezige in 

het klassement (max. top 8).  
 
De gekwalificeerde kan zich naderhand niet laten vervangen voor de zonale ½ 

finalewedstrijd. 
 

mailto:info@golfvlaanderen.be
http://www.golfvlaanderen.be/


 
Golf Vlaanderen vzw – Leuvensesteenweg 643,  1930 Zaventem –  

635-4293501-41 - tel. 02 752 83 30 – fax. 02 752 83 39 -  

                    email : info@golfvlaanderen.be – www.golfvlaanderen.be                       p.  3 

 
 

Elke gekwalificeerde zal tijdens de zonale ½ finalewedstrijd in de categorie 
spelen in overeenstemming met zijn/haar huidige handicap. 
 

Voor aanvang van elke kwalificatiewedstrijd zal het secretariaat gecontacteerd  
worden betreffende enkele praktische richtlijnen.  

 
 WEDSTRIJDCOMITÉ  

Het Comité van de kwalificatiewedstrijd is dat van de organiserende club. 
 

 ZONES 

 
 

 ZONE OOST-VLAANDEREN - WEST-VLAANDEREN 

 
Damme G&C.C. – G.S. Gent - Ieper O.G. - G.C. De Kluizen - R. Latem G.C. -  
R. Ostend G.C. – G&C.C.Oudenaarde - G&C.C. de Palingbeek - Golf Puyenbroeck - 

Waregem G. - Westgolf -  Wellington G. – R. Zoute G.C. - E.C. Private G. 
Zwijnaarde – Koksijde Golf Ter Hille – Wase Golf 

 
Zonale Halve Finale: 9 juli G.&C.C. De Palingbeek 

 

 
ZONE VLAAMS BRABANT + BRUSSEL 

 

R.A.Anderlecht G.C. – K.G.C. van België - Brabantse G.C. – Brussels Droh!me G.C. 
- Duisburg M.G.C. - G.&B.C. Kampenhout - Keerbergen G.C. - G.P. St. Genesius 
Rode – The National - G.C. Steenpoel - Winge G&C.C. - G.C. de Wijnvelden 

 
Zonale Halve Finale: 9 juli Brabantse Golf 

 
 

ZONE LIMBURG + KEMPEN 

 

Flanders Nippon G&B.C. Hasselt  - Golfforum - Kempense G.C. - Lilse G.C. -  
Limburg G&C.C. - Millennium G. - G.C. Nuclea - Spiegelven G.C. -  

Steenhoven G&C.C. – Sportclub Taxandria - G.C.Witbos – G.C. Lanaken – Atgolf 
Vlaanderen    
 

Zonale Halve Finale: 11 juli Fl. Nippon G.&B.C. Hasselt 
 

 
ZONE ANTWERPEN 

 
R. Antwerp G.C.  - Antwerp G.S. - G.C. Beveren - Bossenstein G&P.C -  

Brasschaat O.G.&C.C. - Cleydael G.&C.C. - Dragon G. - Drie Eycken G. - G.C. 
Krokkebaas - G.C. Puurs – Rinkven G.C. - Ternesse G&C.C. – Cleydael Golfcentrum  
 

Zonale Halve Finale: 11 juli Ternesse G.&C.C. 
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http://www.golfschool-gent.be/
http://kluizen.mygolf.be/
http://www.golf.be/latemgolf
http://www.golfoudenaarde.be/
http://www.golfpalingbeek.com/
http://www.golf.be/puyenbroeck
http://westgolf.mygolf.be/
http://www.wellingtongolf.be/
http://www.ecpg.be/
http://www.rgcb.be/
http://www.golf.be/duisburg
http://www.golfclubkampenhout.be/
http://www.golflife.be/
http://www.steenpoel.be/
http://www.golf.be/flanders.nippon
http://www.golfforum.be/
http://www.golf.be/kempense
http://www.lilsegolfclub.com/
http://www.golf.be/limburg
http://www.millenniumgolf.be/
http://www.golf.be/nucleamol
http://www.spiegelven.be/
http://www.steenhoven.be/
http://www.sportclubtaxandria.be/golfactiviteiten.htm
http://www.olengolf.be/
http://kapellen.mygolf.be/
http://www.ags.be/
http://www.golf.be/bossenstein
http://www.brasschaatgolf.be/
http://www.cleydael.be/
http://www.golf.be/3eycken
http://www.golfpuurs.be/
http://www.rinkven.be/
http://www.ternessegolf.be/
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REGLEMENT 

ZONALE ½ FINALE WEDSTRIJDEN  
VAN LANSCHOT TROFEE 2019 

SENIOREN HEREN – SENIOREN DAMES – HEREN - DAMES 
 
 DATA 

Zonale Halve Finale – Oost-&West-Vlaanderen: 9 juli G.&C.C. De Palingbeek 
Zonale Halve Finale – Vlaams-Brabant & Brussel: 9 juli Brabantse Golf 
Zonale Halve Finale – Antwerpen : 11 juli Ternesse G.&C.C. 

Zonale Halve Finale – Limburg & Kempen: 11 juli Fl. Nippon G.&B.C. Hasselt 
 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
    De winnaars van elke categorie van de kwalificatiewedstrijden Van Lanschot 

Trofee m.a.w. de winnaar net Kat. I en II.  

 
Elke gekwalificeerde zal tijdens de zonale ½ finalewedstrijd in de categorie 

spelen in overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap. 
 
Elke gekwalificeerde zal tijdens de zonale ½ finalewedstrijd in de doelgroep 

(Senioren-Heren-Dames) spelen waar hij of zij zich voor plaatste. 
 

 De gekwalificeerden van de kwalificatiewedstrijden Van Lanschot Trofee kunnen 
zich op deze zonale ½ finalewedstrijd NIET laten vervangen.  

 
 SPELFORMULE & CATEGORIEËN  
    De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes, single stableford, counting 

 
SENIOREN 

 Er zijn 4 categorieën:   
- Net Dames Senioren I (0-18.4)    - Net Heren Senioren I (0-18.4)                  
- Net Dames Senioren II (18.5-36)  - Net Heren Senioren II (18.5-36)           

 
DAMES 

 Er zijn 2 categorieën:   
- Net Dames I (0-18.4)     - Net Dames II (18.5-36)                  

 

HEREN 
 Er zijn 2 categorieën:   

- Net Heren I (0-18.4)     - Net Heren II (18.5-36)                  
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 KWALIFICATIE & PRIJZEN  
 De eerste 2 in de rangschikking van de zonale ½ finales m.a.w. de 1ste 2 in 

cat. I Senior Dames, Senior Heren, Dames, Heren en de 1ste 2 in cat. II Senior 
Dames, Senior Heren, Dames, Heren (= 16 per zone) worden uitgenodigd voor 
de finale.  

 
 Golf Vlaanderen voorziet volgende prijzen: 1ste en 2de net in elke categorie (16 

prijzen).  
    
Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste 

hole.  
 

Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de 
handicap: winnaar net-klassement: speler met de laagste handicap. 
 

 
Om recht te hebben op de prijs en de kwalificatie dient men aanwezig te zijn op 

de prijsuitreiking.   
Dress Code Prijsuitreiking: Smart Casual (omkleden is verplicht, geen golfkledij, 
vest en hemd voor de heren) 

 
Bij afwezigheid of niet-eerbiediging van de Dress Code wordt de prijs en de 

kwalificatie doorgegeven aan de volgende aanwezige in het klassement (max. 
top 8).  
Indien de aanwezige winnaar weet dat hij niet kan deelnemen aan de 

finalewedstrijd, behoudt hij zijn prijs maar dient het wedstrijdcomité onmiddellijk 
na de prijsuitreiking zijn kwalificatie door te geven aan de volgende aanwezige in 

het klassement (max. top 8).  
  

De gekwalificeerde kan zich naderhand niet laten vervangen voor de 
finalewedstrijd. 
 

Elke gekwalificeerde zal tijdens de finalewedstrijd in de categorie spelen 
in overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap. 

 
Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden 
geen briefwisselingen of telefoongesprekken gevoerd. 

 
GV heeft het recht om fotomateriaal van de wedstrijd te publiceren en te 

gebruiken voor haar werking. 
 
 

 AFSTANDMETERS – GSM - GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN* 
Conform de “Federal Tour General Regulations 2019” 

 
*Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het 
  wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig 

  doktersattest nodig.  
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 WEDSTRIJDCOMITÉ  

Het comité bestaat uit: 
• De verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van GV; 
• Een federale scheidsrechter; 

• Tornooileider aangeduid door GV. 
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REGLEMENT  
FINALE WEDSTRIJD  

VAN LANSCHOT TROFEE 2019 
SENIOREN HEREN – SENIOREN DAMES – DAMES - HEREN 

DINSDAG 10 SEPTEMBER – CLEYDAEL G.&C.C. 
 
 DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

    De eerste 2 in de rangschikking van de zonale ½ finales m.a.w. de 1ste 2 in  
cat. I Senior Dames & Senior Heren, Dames, Heren en cat. II Senior Dames & 
Senior Heren, Dames, Heren (= 16 per zone).  

  
 Elke gekwalificeerde zal tijdens de finalewedstrijd in de categorie spelen in 

overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap. 
 
Elke gekwalificeerde zal tijdens de finalewedstrijd in de doelgroep (Senioren-

Heren-Dames) spelen waar hij of zij zich voor plaatste. 
 

 De gekwalificeerden van de zonale ½ finalewedstrijden kunnen zich op deze 
finalewedstrijd NIET laten vervangen.  

 

 
 SPELFORMULE & CATEGORIEËN 

    De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes, single stableford, counting 
 

SENIOREN 

 Er zijn 4 categorieën:   
- Net Dames Senioren I (0-18.4)    - Net Heren Senioren I (0-18.4)                  

- Net Dames Senioren II (18.5-36)  - Net Heren Senioren II (18.5-36)           
 

DAMES 
Er zijn 2 categorieën:   
- Net Dames I (0-18.4)     - Net Dames II (18.5-36)                  

 
HEREN 

Er zijn 2 categorieën:   
- Net Heren I (0-18.4)     - Net Heren II (18.5-36)                  
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 PRIJZEN 
 

    Golf Vlaanderen voorziet 3 prijzen per categorie: 1ste , 2de en 3de in net categorie 
I senioren dames, senioren heren, dames, heren en 1ste , 2de en 3de in net 
categorie II senioren dames, senioren heren, dames, heren. (24 prijzen) 

 
Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste 

hole.  
 

Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de 

handicap: winnaar net-klassement: speler met de laagste handicap. 
 

Dress Code Prijsuitreiking: Smart Casual (omkleden is verplicht, geen golfkledij, 
vest en hemd voor de heren) 
 

Bij afwezigheid of niet-eerbiediging van de Dress Code wordt de prijs 
doorgegeven aan de volgende aanwezige in het klassement (max. top 8).  

 
Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden 
geen briefwisselingen of telefoongesprekken gevoerd. 

 
    GV heeft het recht om fotomateriaal van de wedstrijd te publiceren en te 

gebruiken voor haar werking. 
 

 AFSTANDMETERS – GSM - GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN* 
Conform de “Federal Tour General Regulations 2019” 
 

*Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het 
  wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig 

  doktersattest nodig.  
 

 

 WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 

• De verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van GV; 
• Een federale scheidsrechter; 

• De tornooileider aangeduid door GV. 
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