
 

 

 

 

Wedstrijdreglement Pin High Cup 2022 Golfbaan Spaarnwoude 

 

Artikel 1. Wedstrijdreglement 

Voor de Pin High Cup, georganiseerd door Golfbaan Spaarnwoude, is dit wedstrijdreglement van 

kracht. Door inschrijving voor de Pin High Cup onderwerpt de speler zich aan de bepalingen van dit 

reglement en wordt hij/zij geacht daarmee bekend te zijn. 

 

Artikel 2. Wedstrijdvorm en Holes  

De Pin High Cup is een 9-holes qualifying competitie, waarvan de wedstrijden om de twee weken op 

zaterdag gespeeld worden op de E, D, of C holes. De competitie omvat 12 wedstrijden. Om voor de 

Pin High Cup (inclusief hoofdprijs) in aanmerking te komen, moeten er minimaal 6 wedstrijden 

gespeeld worden. Deze 6 beste scores (wedstrijdpunten) van elke deelnemer tellen vervolgens voor 

het eindklassement, aan de hand daarvan zal de winnaar worden bepaald. Hole-gebonden 

uitdagingen zoals neary, longest drive, second shot, etc. worden vóór de wedstrijd kenbaar gemaakt. 

 

Artikel 3. Puntenverdeling 

De spelvorm is stableford, er wordt gespeeld in vierbal flights. De speler met het hoogste aantal 

stablefordpunten is de dag-winnaar en behaald daarmee voor de eindscore 12 wedstrijdpunten.  

Zie de onderstaande tabel voor verdere wedstrijdpuntenverdeling. Bij een gelijke score ontvangt 

degene met de laagste handicap het volledige aantal punten.  

 

Plaats  Punten 

1e   12 

2e  11 

3e   10 

4e   9 

5e   8 

6e   7 

7e   6 

8e   5 

9e   4 

10e   3 

11e   2 

 

Artikel 4. Deelnemers  

Deelname aan de Pin High Cup, georganiseerd door Golfbaan Spaarnwoude, is voorbehouden aan 

iedere golfer in het bezit van minimaal handicap 36. Deelnemers met handicap 54 kunnen zich wel 

inschrijven voor de wedstrijd maar starten van handicap 36. 

 

Artikel 5. Aantal deelnemers  

Het maximaal aantal deelnemers per wedstrijd is 60. De wedstrijdleiding kan bij een te geringe 

inschrijving besluiten om de wedstrijd af te gelasten of anders in te delen. 

 

Artikel 6. Inschrijven  

Deelnemers dienen zich maximaal 48 uur van tevoren in te schrijven via de website van Golfbaan 

Spaarnwoude, waarbij geldt: vol=vol. Indien een wedstrijd vol is heeft de commissie het recht 

deelnemers op een reservedatum of plaats te plaatsen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artikel 7. Verhindering  

Is men verhinderd om te spelen dan dient men dit ten spoedigste voor aanvang van de wedstrijd 

kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding. Dit kan ook telefonisch bij de receptie van Golfbaan 

Spaarnwoude en/of via de email (e.klaver@golfbaanspaarnwoude.nl. Bij niet verschijnen  

(no show) of bij niet tijdig afmelden kan door de wedstrijdleiding een waarschuwing uitgedeeld 

worden. Bij een derde waarschuwing kan de wedstrijdleiding besluiten tot uitsluiting van deelname 

aan de Pin High Cup.  

 

Artikel 8. Inschrijfgeld  

Tarief per wedstrijd is € 27,50 p.p. en dient vooraf bij de receptie betaald te worden op de 

wedstrijddag. Deelnemers ontvangen voor iedere Pin High Cup wedstrijd 1 wedstrijdbal.  

 

Artikel 9. Starttijden  

Starttijden staan vermeld op de startlijst die uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd op de website 

verschijnt en per email wordt gestuurd. Men dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te 

melden bij receptie. U ontvangt dan uw scorekaart.  

De start van de wedstrijd wordt aangegeven door de wedstrijdleiding, waarna men minimaal 10 

minuten vooraf verwacht wordt op de aangegeven afslagplaats. De wedstrijdleiding bepaald de 

starttijden/flight indeling, waarover niet kan worden gediscussieerd (om het zo eerlijk mogelijk te 

houden worden de flights willekeurig ingedeeld).  

Indien een speler binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt en er geen 

omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen zoals 

bepaald in Regel 33-7 (Rules of Golf), is de straf voor het niet op tijd starten een streep op de eerste 

hole, in plaats van diskwalificatie. Indien een NO score op de scorekaart vermeldt wordt zal deze 

kaart worden uitgesloten voor de wedstrijd maar wel tellen voor eventuele aanpassing in de 

handicap.  

 

Artikel 10. Handicap algemeen  

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar actuele NGF handicap. Het 

opgeven van een verkeerde (hogere) handicap, met als gevolg een hogere playing handicap, heeft te 

allen tijde diskwalificatie tot gevolg. Een speler is er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste handicap 

op de wedstrijdkaart wordt vermeld (zie art. 6.2 (Rules of Golf). 

 

Artikel 11. Handicap Clubleden Golfbaan Spaarnwoude 

Voor spelers, die bij Golfclub Spaarnwoude hun handicapregistratie hebben ondergebracht  

(Golfclub Spaarnwoude als homeclub), moet de qualifying wedstrijduitslag centraal worden 

geregistreerd in de handicapadministratie. De speler is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van 

deze qualifying kaart. Wanneer de kaart niet wordt geregistreerd lijdt dit tot diskwalificatie van de 

deelnemer. De bewaarplicht van de kopie van de scorekaart blijft bij de speler berusten. De 

originele scorekaart dient te woorden ingeleverd bij de wedstrijdleiding (brievenbus Pin High Cup in 

de hal). 

 

Artikel 12. Handicap spelers andere homeclub dan Golfbaan Spaarnwoude 

Spelers met een andere homeclub dan Golfclub Spaarnwoude worden geacht zelf zorg te dragen 

voor correcte verwerking van de qualifying kaart. Wanneer de kaart niet wordt geregistreerd lijdt dit 

tot diskwalificatie van de deelnemer. De bewaarplicht van de kopie van de scorekaart blijft bij de 

speler berusten. De originele scorekaart dient te woorden ingeleverd bij de wedstrijdleiding 

(brievenbus Pin High Cup in de hal). 
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Artikel 13. Handicap categorie 

De Pin High Cup wordt in een handicap categorie gespeeld, namelijk: 0-36.  

 

Artikel 14. No Return  

Een No Return (NR)-score zal worden geregistreerd als een ‘onder-de-buffer-score’ en zal dus leiden 

tot aanpassing van de Exact Handicap van de speler, tenzij de wedstrijdleiding er van overtuigd is dat 

de NR-score het gevolg is van een blessure of ziekte van de speler of van een uitzonderlijke 

baanconditie. In dat geval zal de kaart als NQ-kaart worden aangemerkt (EGA Handicap System 2012, 

§ 3.6.3). 

 

Artikel 15. Opnemen bal bij Pin High Cup  

Een speler behoort zijn/haar bal op te nemen en de hole niet uit te spelen indien de speler geen 

Stablefordpunten meer kan scoren op deze hole. Op de scorekaart dient de score: dubbele par van 

de hole + 1 genoteerd te worden. 

 

Artikel 16. Scorekaarten  

Scorekaarten dienen volledig ingevuld en ondertekend (naam speler, naam marker, handtekeningen, 

netto slagen, bruto slagen, scores) direct na het beëindigen van de ronde in de brievenbus van de Pin 

High Cup te worden ingeleverd. Onvolledige, onleesbare, niet ondertekende of verkeerd ingevulde 

scorekaarten kunnen tot diskwalificatie leiden. Vanaf 2 dagen na de wedstrijd zijn de 

wedstrijduitslagen en het actuele Pin High Cup klassement te bekijken op de website van Golfbaan 

Spaarnwoude. 

 

Artikel 17. Beslissing winnaar bij gelijk spel  

In geval van gelijke uitslagen gelden de volgende regels:  

1. De speler met de laagste handicap is winnaar. Indien handicap gelijk is; 2. wordt gekeken naar het 

aantal strokes op de 3 of 6 of 9 laatst gespeelde holes. De speler met het minst aantal strokes is 

winnaar. Indien aantal strokes gelijk zijn; 3. Er wordt een Play Off gespeeld op de laatste hole. 

Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn hierbij bindend. 

 

Artikel 18. Prijsuitreiking  

Wanneer de regels ‘vanuit de overheid’ het toelaten zullen er tijdens iedere Pin High Cup wedstrijd 

extra prijzen worden uitgereikt voor een Longest Drive (H/D) en Neary. Na de afzonderlijke Pin High 

Cup wedstrijden vindt er geen prijsuitreiking plaats. Op de slotdag vindt na de wedstrijd de uitreiking 

van de Pin High Cup inclusief de eindprijs plaats.  

 

Artikel 19. Rules of golf 

Om onnodig oponthoud (undue delay) te voorkomen dient u zich aan het volgende te houden: het 

stablefordsysteem houdt in dat u uw bal dient op te nemen als u geen punt meer kunt scoren. De 

maximale tijd voor het zoeken van de bal bedraagt 5 minuten. Staan echter anderen te wachten, laat 

deze dan direct door. Dit om irritatie en gevaarlijke situaties te voorkomen. Zie verder de "local 

rules" op uw scorekaart. 

  

Artikel 20. Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in de geest van Rules of 

Golf. Indien een beslissing, als hiervoor bedoelt, geen uitstel gedoogt, beslist de wedstrijdleiding.  

 

 


