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 REGLEMENT VVG KIDS TOUR 2014 
 

���� DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
De VVG Kids Tour 2014 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 
2001 en 2007:  
  - lid van een club aangesloten bij de VVG 
  - in regel met de federale VVG-bijdrage 2014 

 
Een speler/speelster lid van 2 of meerdere clubs die behoren tot verschillende 
zones, mag kiezen in welke zone hij/zij zal deelnemen tijdens de wedstrijden 
van de VVG Kids Tour 2014.   
De keuze van zone is definitief na de 1ste wedstrijd.  De speler/speelsters is 
dan ook verplicht om de 2 volgende wedstrijden in diezelfde zone te spelen.  
De speler/speelster speelt steeds onder de naam van zijn of haar homeclub.  
 
 

���� AANDUIDING VAN DE ZONES – DATA WEDSTRIJDEN   
   De clubs in Vlaanderen worden onderverdeeld in 4 zones, per zone worden er 3 
   wedstrijden georganiseerd. 
 

 
ZONE OOST-VLAANDEREN - WEST-VLAANDEREN 

 
Damme G&C.C. – G.S. Gent - Ieper O.G.C. - 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 
 
Data wedstrijden: 

Vr 11/04: Westgolf 
 
  Vr 18/07: G.C. De Kluizen  
 
  Vr 22/08: Ieper Open Golf 
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ZONE VLAAMS BRABANT + BRUSSEL 

 
R.A.Anderlecht G.C. – K.G.C. België - Brabantse G.C. – Brussels G.C. -  
Duisburg M.G.C. - G&B.C.Kampenhout - Keerbergen G.C.C - Overijse G.C. –  
G.P. St. Genesius Rode - G.C. Sterrebeek - G.C. Steenpoel - Winge G&C.C. -  
G.C. de Wijnvelden 
 
Data wedstrijden: 

Za 17/05: Duisburg M.G.C. 
 
  Woe 11/07: G.&B.C. Kampenhout   
 
  Ma 18/08: Keerbergen G.C. 
 
 
 

 

 
ZONE LIMBURG + KEMPEN 

 
Flanders Nippon G&B.C. Hasselt  - Golfforum - Kempense G.C. - Lilse G.C. -  
Limburg G&C.C. - Millennium G.C. - G.C. Nuclea Mol - Spiegelven G.C. -  
Steenhoven G&C.C. – Sportclub Taxandria - G.C.Witbos -     
 
Data wedstrijden: 

Za 24/05: Fl. Nippon G&B.C. Hasselt  
 
  Woe 09/07: Millennium Golf 
 
  Ma 04/08: Witbos G.C. 
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ZONE ANTWERPEN 

 
R. Antwerp G.C.  - Antwerp G.S. - G.C. Beveren - Bossenstein G&P.C -  
Brasschaat G&C.C. - Cleydael G.C. - Dragon G. - Edegemse G.C. de Drie Eycken 
- G.C. Krokkebaas - G.C. Puurs – Rinkven G.C. - Ternesse G&C.C. – Cleydael 
Golfcentrum Ranst 
 
Data wedstrijden: 

Ma 14/07: Brasschaat Open G.&C.C.  
 
  Vr 01/08: Rinkven G.C. 
 

Ma 25/08: Beveren G.C. 
 

 
 
 

���� CATEGORIEËN 
 

JONGENS 

Categorie Geboortejaar Spelniveau 
Cat. Preminiemen  2001 en later Max. Hcp 28,4 
Cat. I 2002 – 2003 Min. 28,5 - Max. GVB 

 
Cat. II 2004 – 2005 Min. Baanpermissie 

 
Cat. III 2006 – 2007 Min. Baanpermissie 

 
MEISJES 

 
Categorie Geboortejaar Spelniveau 
Cat. Preminiemen  2001 en later Max. Hcp 32,4 

 
Cat. I 2002 – 2003 Min. 32,5 - Max. GVB 

 
Cat. II 2004 – 2005 Min. Baanpermissie 

 
Cat. III 2006 – 2007 Min. Baanpermissie 
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Een speler/speelster geboren in 2004 of later met  

 - hcp 28,4 (jongens) of lager 

 - hcp 32,4 (meisjes) of lager 

kan ofwel deelnemen in de categorie Preminiemen ofwel in zijn/haar 
respectievelijke leeftijdscategorie. 
Wat ook zijn/haar keuze is, deze zal definitief zijn voor de rest van de 
overblijvende wedstrijden.  
Een speler/speelster geboren in 2003 of vroeger heeft geen keuze wat betreft  
zijn/haar categorie. Hij of zij speelt in de categorie die overeenkomt met 
zijn/haar handicap.  

 
Een speler die het seizoen begint in één van de 3 categorieën en die gedurende 
het seizoen de handicap heeft om in de Preminiemen te spelen, mag in zijn 
categorie (I-II-III) blijven of naar de Preminiemen gaan. 

Wat ook zijn keuze is, deze zal definitief zijn voor de rest van de overblijvende 
wedstrijden. 

In het geval van een verandering van categorie, zijn de punten van de lagere 
categorie niet opgeteld in de hogere categorie. 

 

���� SPELFORMULE 

Categorie Preminiemen: Single stableford met hcp                    18 holes 
Categorie I:   Single Stableford met 1 stroke per hole   9 holes 
Categorie II:  Single Stableford met 2 strokes per hole   9 holes 
Categorie III:   Single Stableford met 3 strokes per hole   9 holes 

 
In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een 
plaats in het verdere klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de 
behaalde resultaten op de 9 (Categorie Preminiemen) 6, 3, laatste hole enz. 

 
 
���� TERREIN 

Normale spelcondities zonder al te grote moeilijkheden, gemakkelijke 
vlagposities. 

Categorie Afslagplaats 

Cat. Preminiemen Jongens Geel  

Cat. Preminiemen Meisjes Rood 

Categorie I - Jongens Aangepast terrein 

Categorie I - Meisjes Aangepast terrein 

Categorie II – III Jongens Aangepast terrein 

Categorie II – III Meisjes Aangepast terrein 
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NOTA:  
Er worden geen handicap-aanpassingen doorgevoerd bij het spelen van 9-holes 
op aangepast terrein. 

 

���� PRIJZEN  
- 2 brut-prijzen cat. Preminiemen jongens en meisjes 
- 2 net-prijzen cat. Preminiemen, Kat. I – II en III jongens en meisjes   
Verplichte aanwezigheid op prijsuitreiking. 
     
 
���� ALGEMEEN KLASSEMENT VAN DE VVG KIDS TOUR 2014 PER ZONE EN 
PER CATEGORIE  
Het algemeen klassement per zone en per categorie wordt bepaald door de som 
van de 2 beste scores (m.a.w. 2 deelnames zijn noodzakelijk om in het 
klassement te worden opgenomen).  
 
In geval van “gelijke stand” voor zowel de 1ste plaats als voor een plaats in het 
verdere klassement wordt rekening gehouden met: 

1. de beste geëlimineerde score. 
   2. de beste in aanmerking genomen score. 
   3. de 2de beste in aanmerking genomen score 
   4. de laagste hcp als winnaar worden aangeduid 
                              (uitgezonderd voor brutklassement) 
 
In elke leeftijdscategorie worden de eerste 2 spelers/speelsters uitgenodigd 
voor deelname aan het Kampioenschap van Vlaanderen Kids 2014 (zondag  
13 september 2014 –Waregem G.C.).  
Ingeval van cumul in de eindstand voor de cat. Preminiemen Brut en Net, 
primeert de stand en bij gelijke stand primeert het brutklassment op het 
netklassement.  
 
Ingeval van niet-deelname van één van deze geselecteerde spelers/speelsters 
aan dit Kampioenschap van Vlaanderen Kids 2014 wordt de volgende in het 
klassement opgeroepen (max. Top 5). 
 
Indien door omstandigheden (slecht weer of anderen) een wedstrijd in een 
bepaalde zone geannuleerd dient te worden, zal voor het algemeen klassement 
gekeken worden naar de beste score van de speler/speelster.  Deelname aan 2 
wedstrijden is wel noodzakelijk om te worden opgenomen in het klassement. 
Vb.1.  Speler X neemt deel aan wedstrijd 1, neemt niet deel aan wedstrijd 2 en is 
ingeschreven voor wedstrijd 3 die geannuleerd is geworden.  Speler X wordt 
opgenomen in het klassement. 
Vb. 2  Speler X neemt deel aan wedstrijd 1, neemt niet deel aan wedstrijd 2 en is 
niet ingeschreven voor wedstrijd 3 die geannuleerd is geworden.  Speler X wordt 
niet opgenomen in het klassement, gezien hij slechts aan 1 wedstrijd heeft 
deelgenomen. 
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���� EXTERNE HULP  
Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie zijn niet 
toegelaten alsook het gebruik van afstandsmeters (volgens hard card KBGF 
2014) 
 
Straf bij overtreding: diskwalificatie 
 
Nota: Gebruik van Electrische trolley 
Een speler met een aangeboren fysieke of mentale beperking kan een aanvraag 
tot afwijking op deze regel indienen bij de VVG waarbij het gebruik al dan niet 
kan worden toegestaan.  
 
 
 
���� CONTROLE VAN SCORES 
MARKER 
Er zijn markers aanwezig in elke flight van categorie II & III. 
De kaarten worden ingevuld door de spelers na het beëindigen van elke hole. 
De marker vult één kaart in met de 3 scores. 
De vergelijking van de scores zal gebeuren samen met de marker tijdens de 
recording na de ronde. 
 
 
SPOTTERS 
In de mate van het mogelijke zullen spotters aanwezig zijn op het terrein. 
 
Zij houden toezicht op het spel (zeker bij cat. II & III) en grijpen onmiddellijk in 
wanneer er een verschil is wat de score betreft. 
 
 
���� OUDERS & TOESCHOUWERS 
Toeschouwers (ouders, grootouders, etc.) worden niet toegelaten om de partijen 
tijdens de wedstrijd op het terrein te volgen.   
 
Nota: Een pro die de begeleiding doet van spelers van zijn club mag tijdens de 
wedstrijd het terrein op. De pro krijgt zo de mogelijkheid om zijn spelers te 
observeren. Het is niet de bedoeling dat de pro tips geeft tijdens de wedstrijd. 
Dit wordt niet toegestaan.  
 
 
 
���� WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 
• De sporttechnisch coördinator of medewerker van de VVG die tevens 

tornooileider is. 
• De VVG coach  
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���� INSCHRIJVINGEN 
De deelnemers dienen individueel in te schrijven via I-pass (I-Golf Interactive) of 
www.golfvlaanderen.be , VVG Interactive kalender  
 
De inschrijvingen openen +/- 4 weken voorafgaand de wedstrijd.  
De inschrijvingen sluiten 1 week vóór aanvang van de wedstrijd af om 16u00. 
 
 
Spelers die te laat zijn met hun inschrijving komen op een reservelijst te staan 
na contact te hebben opgenomen met het VVG secretariaat. Zij zullen pas 
worden toegelaten in de wedstrijd bij een afzegging van een andere speler. 
 
Indien het aantal inschrijvingen hoger is dan het maximum vastgelegd door het 
wedstrijdcomité, heeft zij het recht het aantal inschrijvingen per wedstrijd te 
beperken en/of de spelformule aan te passen 
 
Inschrijvingsrecht: € 5 per wedstrijd 
 


