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 REGLEMENT CAPA4YOU G-GOLF TROFEE 2022 
 

 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
De Capa4You G-golf Trofee wedstrijden zijn toegankelijk voor G-golf 
spelers/speelsters:  

  - lid van een club aangesloten bij GV en/of AFGolf 
  - in regel met de federale bijdrage 2022 

 

 

➢ DATA WEDSTRIJDEN     
- Woensdag 13 april: G.C. De Drie Eycken 
- Zondag 01 mei: Koksijde Golf ter Hille 
- Zaterdag 21 mei: Westgolf 

- Zondag 26 juni: G.C. Witbos 
- Zaterdag 16 juli: Lilse G.&C. 

- Zaterdag 06 augustus: Ternesse G.&C.C. 
- Woensdag 24 augustus: G.C. Beveren 
- Zondag 04 september: Wellington Golf Oostende 

- Finale Zondag 18 september: Millennium Golf (enkel voor G-golfers met 
homeclub GV!) 

 
 

➢ CATEGORIEËN 
 

DAMES - HEREN 

Categorie Spelniveau (Hcp Index) Spelformule 

G-Golfers Heren 

(alle doelgroepen) 

Hcp 0 - 36 Single Stableford 9 of 18 holes 

G-Golfers Dames 

(alle doelgroepen) 

Hcp 0 - 36 Single Stableford 9 of 18 holes 

G-Golfers Mixed Hcp 37 - 45 Single Stableford 9 holes 

 

In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een 

verdere plaats in het klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de 
behaalde resultaten op de 9, 6, 3 en laatste hole. 
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➢ TERREIN 
 

Categorie (G-Golfers) Afslagplaats 

Heren Vrije teekeuze 

Dames Vrije teekeuze 

 
 

➢ DAG PRIJZEN  
GV voorziet per wedstrijd 3 Net-prijzen voor de categorie G-Golfers: 
- 1ste G-Golfer Heren Hcp 0-36 

- 1ste G-Golfer Dames Hcp 0-36 
- 1ste G-Golfer Mixed Hcp 37-45 
Er kunnen extra prijzen aan de prijzentafel worden toegevoegd door Capa4You 

en de organiserende club. 
De speler dient aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid gaat de 

prijs naar de volgende. 
 
     

➢ ALGEMEEN KLASSEMENT CAPA4YOU G-GOLF TROFEE 
Er zal voor de Capa4You G-golf wedstrijden één algemeen Net klassement mixed 

worden bijgehouden voor de reeks Hcp 0 tot 36. Enkel G-golf spelers met een GV 
homeclub worden opgenomen in het klassement.  

 
Het algemeen klassement wordt als volgt bepaald:  
a) Een speler zal per gespeelde wedstrijd X aantal punten toegekend krijgen 

volgens de behaalde plaats in het dag klassement (zie Rooster voor de 
puntentoekenning).  

Het gaat om het dag klassement exclusief AFGolf G-golfers. 

Op de Finale wedstrijd op 18/09 zijn er dubbele punten te verdienen. 

 
b) De spelers die ex æquo in een wedstrijd eindigen zullen de punten van de 

verschillende plaatsen van het klassement delen; deze punten worden niet 
afgerond (ook voor 1ste plaats).  

 
Voorbeeld:  
- 3 spelers eindigen op de 4e plaats ex æquo  

- De punten voor de 4e, 5e en 6e plaats worden opgeteld, nl. 9+8+7,5 = 24,5 

punten  

- 24,5 wordt gedeeld door 3 = 8,17 punten per speler 
 

c) De eerste plaats van het algemeen klassement is voor de speler die de meeste 
punten heeft behaald.  
In geval van ex æquo voor de 1e plaats in het algemeen klassement, zal de 

volgorde bepaald worden op basis van het aantal gespeelde wedstrijden. De 
speler met meer gespeelde wedstrijden zal voorrang krijgen.  

 

Indien door omstandigheden (slecht weer of andere) een wedstrijd geannuleerd 

dient te worden, zal deze niet worden herspeeld.  

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


 
Golf Vlaanderen vzw – Leuvensesteenweg 643,  1930 Zaventem –  

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

 
 
 

 

➢ ROOSTER PUNTENTOEKENNING ALGEMEEN KLASSEMENT  
 

Ranking Punten Ranking Punten 

1 20 11 5 

2 15 12 4,5 

3 10 13 4 

4 9 14 3,5 

5 8 15 3 

6 7,5 16 2,5 

7 7 17 1,5 

8 6,5 
18 

t/m20 1 

9 6 
21 t/m 

25 0,5 

10 5,5 26 & + 0,25 

  
 
 

➢ FINALE 18/09 
Tijdens de finaledag op 18/09 zijn er dubbele punten te verdienen volgens het 
rooster puntentoekenning algemeen klassement. De winnaar krijgt 40 punten, de 

2de 30 punten, de 3de 20 punten, enz. 
 

 
➢ WINNAAR ALGEMEEN KLASSEMENT 
De speler met het meest aantal punten in het algemeen klassement zal worden 

uitgeroepen tot winnaar van de Capa4You G-golf Trofee. 
Er zal één winnaar overall zijn. 

 
 

➢ AFSTANDMETERS – GSM – GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN – 

CADDY  
Afstandmeters en gebruik GSM volgens richtlijnen KBGF (Hard Card 2022). 

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. Gebruik van de buggy voor G-golfers wordt 

betaald door GV. 
Caddy’s zijn toegelaten.  

Spelers die gebruik mogen maken van een gemotoriseerd voertuig mogen ook 
een caddy hebben, maar dienen rekening te houden met volgende zaken: 
- Het gemotoriseerd voertuig mag enkel gebruikt worden door de speler die een 

toelating heeft (deze mag niet gebruikt worden door de caddy, andere spelers of 
toeschouwers). 
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- De golfclubs van de speler mogen niet getransporteerd worden op het 

gemotoriseerd voertuig. Deze moeten gedragen worden door de caddy, al lopend 
op de baan. 

 
Straf voor overtreding regel omtrent caddy: de speler krijgt de algemene straf 
voor elke hole waar de inbreuk wordt vastgesteld. 

 
 

➢ INSCHRIJVINGEN 
De G-golf deelnemers dienen individueel in te schrijven via I-Golf, de app of 
www.golfvlaanderen.be, GV Wedstrijdkalender. 

De inschrijvingen openen 1,5 maand voorafgaand de wedstrijd.  
De inschrijvingen sluiten 14 dagen vóór aanvang van de wedstrijd af om 12u00. 

Lukt het inschrijven niet? Mail dan naar k.pauwels@golfvlaanderen.be.  
 
Inschrijvingsrecht wedstrijdfee online: €30 per wedstrijd (18 holes) - €15 (9 

holes). 
 

 

➢ BEELDMATERIAAL 
GV heeft het recht om foto- en videomateriaal van de wedstrijd te publiceren en 
te gebruiken voor haar werking. 
 

 

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 

• Leden sportcomité organiserende club 

• Katrien Pauwels, Golf Vlaanderen 
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