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REGLEMENT 

 
 

 
 
 

G-GOLF OPEN 

MAANDAG 09 AUGUSTUS 2021 

GOLF CLUB BEVEREN 

 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN  
 Deze wedstrijd is toegankelijk voor spelers en speelsters:  

 - lid van een club aangesloten bij GV of AFGolf 

 - in regel met de federale GV of AFGolf-bijdrage 2021 
 - die als G-golfer staan aangeduid in I-Golf 

 
 SPELFORMULE 

- Cat. 1: 18 Holes Single Stroke Play  

- Cat. 2: 18 Holes Single Stableford 
- Cat. 3: 9 holes Single Stableford 

 

 INSCHRIJVINGSRECHT  
WEDSTRIJDFEE: 
CAT. 1 & 2: €30 per speler (leden gastclub inbegrepen) 
Cat. 3: €15 per speler 

 
GREENFEE: 

Cat. 1 & 2 spelers met een C-kaart dienen naast de wedstrijdfee een 
bijkomende greenfee van €30 te betalen. Voor juniors bedraagt deze greenfee 
€15.  

Voor de Cat. 3 spelers met een C-kaart, die 9 holes spelen, bedraagt de 
greenfee €15. Voor juniors bedraagt deze €7,5.  

 
De wedstrijdfee en eventuele greenfee worden online betaald bij inschrijving. 
 

   Oefenronde is mogelijk na contactopname met het secretariaat van de 
   club. Het tarief van deze oefenronde wordt bepaald door de club.   

 

 CATEGORIEËN 
- Cat. 1 Mix: 0 t.e.m. 18,4 Hcp 
- Cat. 2 Mix: 18,5 t.e.m. 36 Hcp 
- Cat. 3 Mix: 37 t.e.m. 45 Hcp 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de aard van de beperking bij de 
deelnemers.  

 
 AFSLAGPLAATSEN 

- Cat. 1 & 2: Geel (heren) en Rood (dames)  

- Cat. 3: Rood (of Oranje)  
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 INSCHRIJVEN 
      Via de interactieve kalender op www.golfvlaanderen.be, I-Golf of Be-Golf App. 

Maximaal deelnemersveld Cat. 1 & 2: 39 deelnemers. 
Maximaal deelnemersveld Cat. 3: 12 deelnemers. 
Bij overschrijden max. aantal deelnemers zal er worden gekeken naar datum 

inschrijving (first in first served). 
     Uiterste Inschrijvingsdatum: maandag 2 augustus 2021 tot 12u00. 

 
 PRIJZEN 

Cat. 1: 1ste en 2de Net 

Cat. 2: 1ste en 2de Net 
Cat. 3: 1ste Net 

 
In geval van ex-aequo wordt er gekeken naar resultaten van de laatste 9, 6, 3 
en laatste hole. 

In geval van blijvend gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de 
handicap. Voor netto-klassement: spelers met de laagste WHS handicap. 

 
 Indien de prijsuitreiking doorgaat, wordt er verwacht dat de winnaar aanwezig 

is. Bij afwezigheid wordt de prijs doorgegeven aan de volgende in het 

klassement. 
 

 

 AFSTANDMETERS – GSM - GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN 
Afstandmeters en gebruik GSM volgens richtlijnen KBGF (Hard Card 2021). 
Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het 
wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig 

doktersattest nodig of dient men aan te tonen dat men lid is van Mobicart. 
Spelers die een buggy nodig hebben nemen contact op met Katrien Pauwels: 

k.pauwels@golfvlaanderen.be. 
 
 

 WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 

• Sporttechnisch medewerker GV. 
• De tornooileider aangeduid door GV. 
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