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1.  Algemeen 

1.1 De Regels. 

 a.   Wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen ‘de Regels’. 

 b.   Dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels maken deel uit van de Regels. Het is de 

   verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels, de Plaatselijke Regels en de 

   bepalingen in dit Wedstrijdreglement. 

 c.   Ingeval van tegenstrijdigheid van dit wedstrijdreglement met de Regels, gelden de laatste.  

 d.   In alle gevallen waarin de Regels en/of dit reglement niet voorzien, beslist de Commissie. 

 e.   Bij twijfel over de uitleg van dit wedstrijdreglement beslist de Commissie.   

1.2 Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden die door commissies van Golfclub De Hoge Kleij worden  

 georganiseerd. 

1.3 De Commissie die de wedstrijd organiseert is verantwoordelijk voor de organisatie en maakt daarmee deel uit  

 van ‘de Commissie’ zoals omschreven in de Regels.  

1.4 De Commissie is gerechtigd het gepubliceerde wedstrijdprogramma te wijzigen. 

1.5 Praktische en organisatorische onderdelen van dit reglement kunnen per commissie verschillen.  

1.6 Voor sommige wedstrijden gelden aanvullende wedstrijdvoorwaarden. Deze zijn te vinden onder de 

 beschrijving van Clubwedstrijden, o.a. op de website van Golfclub De Hoge Kleij.  

1.7 Indien de Commissie tijdens de periode van inschrijving of na het sluiten van de inschrijfperiode de  

 wedstrijdcondities wijzigt, dient zij dit bekend te maken aan de deelnemers die zich reeds  hebben 

 ingeschreven. De deelnemers mogen in dit geval alsnog hun inschrijving terugtrekken, ook na sluiting van 

 de inschrijfperiode.  

1.8 Vanaf de dag van de start van de wedstrijd mogen de wedstrijdcondities niet meer door de Commissie  

 gewijzigd worden, met uitzondering van wijzigingen die direct gevolg zijn van baancondities.  

1.9 Het minimaal aantal deelnemers aan een wedstrijd bedraagt 21, tenzij de Commissie een lager minimum 

 heeft vastgelegd.  Bij een inschrijving van een lager aantal mag de Commissie per wedstrijd alsnog bepalen  

 of zij de wedstrijd al dan niet zal laten doorgaan.  
 Bij meer dan 40 sides (spelers/teams) kan van 2 tees (holes 1 en 10) gestart worden. 

 Bij meer dan 60 sides (spelers/teams) kan een shotgun start plaatsvinden. 

 
 

2.     Deelname aan wedstrijden 

2.1 De Commissie geeft in het wedstrijdprogramma of in de wedstrijdconditie aan, welke categorieën spelers 

 kunnen inschrijven.  

 De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateur golfers (zie voor definitie de Randa.org), tenzij anders  

 vermeld bij de specifieke informatie van de wedstrijd. 

2.2 a.  Jeugdleden met een WHS handicap van 18,0 en lager mogen deelnemen aan Weco wedstrijden, met  

      uitzondering van de Wild en Wijn Wedstrijd.  

 b.  Jeugdleden met een WHS handicap van 18,1 en hoger mogen vanaf hun 18e jaar deelnemen 

      aan Weco wedstrijden, met uitzondering van de Wild en Wijn Wedstrijd.   

2.3 Voor deelname aan seniorenwedstrijden moeten deelnemers minimaal 1 dag voor de wedstrijd de  

 leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.  
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3.  De inschrijving en indeling 

3.1 Alle deelnemers moeten zich tijdens de inschrijfperiode (laten) inschrijven om aan een wedstrijd te kunnen 

 deelnemen. De wedstrijdleiding kan buiten de inschrijfperiode een speler nog toelaten tot een gewone  

 wedstrijd (dus geen clubkampioenschap) indien de startlijst hiervoor ruimte geeft. 

 Inschrijving voor een wedstijd bestaande uit meerdere ronden is niet toegestaan indien speler niet beschikbaar  

 is om alle ronden te spelen. 

 Inschrijving kan via het voor leden bestemde deel van de website van Golfclub De Hoge Kleij (hierna te  

 noemen ‘de website’) en via de Hoge Kleij App (hierna te  noemen “de App”), tenzij de Commissie aangeeft  

 dat inschrijven op een andere wijze plaatsvindt.  

 De periode van inschrijving wordt per commissie per wedstrijd bepaald. Spelers dienen zelf alert te zijn op 

 de duur van de inschrijfperiode.   

3.2. Alle wedstrijdinformatie wordt vermeld in het wedstrijdoverzicht bij inschrijving via de website.  

 Niet alle wedstrijdinformatie is zichtbaar op de App en spelers dienen zelf zorg te dragen dat zij op de hoogte  

 zijn van alle wedstrijdcondities en wedstrijdinformatie zoals vermeld op de website. 

3.3 Voor doorgaans alle georganiseerde wedstrijden wordt inschrijfgeld gevraagd. De hoogte van het bedrag kan 

 per wedstrijd verschillen en wordt door de organiserende Commissie bepaald.  

3.4 Iedere speler is zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat zijn/haar in- of uitschrijving voor een wedstrijd  

 naar behoren is gelukt. Mochten er problemen of onjuistheden zijn m.b.t. de in- of uitschrijving voor een 

 wedstrijd, o.a. het niet ontvangen van een email bevestiging, dan dient de speler direct contact op te nemen  

 met de betreffende wedstrijdleiding.  

 Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun in- en eventuele uitschrijving, ook indien zij zich door  

 een ander hebben laten in- of uitschrijven. 

3.5 Uitschrijven voor een wedstrijd is alleen mogelijk tot het moment van sluiting van inschrijfperiode, via de  

 website of via de App. Na dit moment is artikel 4 van kracht. 

3.6 Sluiting van de inschrijfperiode voor wedstrijden kan per wedstrijd verschillen en wordt door de 

 organiserende Commissie bepaald.  

3.7 Iedere deelnemer dient zichzelf te overtuigen van zijn starttijd. Doorgaans verschijnt uiterlijk 24  uur voor de  

 wedstrijd de startlijst ter inzage op de website en in de App.  

 Ingeval van een wijziging van de starttijd na publicatie, zal de wedstrijdleiding telefonisch of per email  

 contact opnemen met de betreffende deelnemers. 

3.8 De indeling van qualifying Weco wedstrijden, m.u.v. Clubkampioenschappen, is als volgt: 

 -   de spelers worden willekeurig ingedeeld (geen indeling op handicap of andere criteria);  

-   verzoek om (niet) te spelen met ja of nee met naam genoemde leden, worden niet gehonoreerd;  

 -   verzoeken met starttijd aanduidingen zijn niet toegestaan; 

 -   verzoeken voor vroeg of laat spelen kunnen wel mogelijk zijn, maar hiermee kan soms alleen beperkt  

      rekening mee gehouden worden; 

 -   veelal zal getracht worden de wedstrijd zo in te delen dat in 3-ballen gespeeld wordt;  

 -   spelers die bij inschrijving op de reservelijst zijn geplaatst, zijn verplicht zelf te controleren of zij alsnog 

     voor de wedstrijd zijn ingedeeld;  

 De indeling van qualifying wedstrijden van andere commissies kunnen hiervan afwijken. 

3.9 Voor de toelating tot en indeling van Clubkampioenschappen geldt het volgende:  

 a.  bij clubkampioenschappen geschiedt toelating tot de wedstrijd d.m.v. een kwalificatiewedstrijd of op  

  volgorde van handicap, ongeacht het tijdstip van inschrijving;  
 b.  voor toelating tot clubkampioenschappen dient de handicap van de speler met name tot stand  

      gekomen te zijn door het spelen van qualifying club- en/of  NGF- en PGA wedstrijden; 

 c.  voorrang geldt voor spelers met de laagste handicap of teams met de laagste handicap combinatie; 

 d.  bij Stroke Play geschiedt de indeling op volgorde van handicap, tenzij voordat de wedstrijd is  

      begonnen een speler uitvalt en deze plaats opgevuld kan worden door een beschikbare speler met de 

      laagste handicap op de reservelijst;  

 e.  bij Match Play geschiedt de indeling geheel op volgorde van handicap of geheel of gedeeltelijk d.m.v.  

  loting voor die spelers die niet automatisch in het schema geplaatst worden volgens de plaatsingsregels  

  zoals omschreven in de wedstrijdcondities van de betreffende wedstrijd; 

 f.  na sluiting van de inschrijfperiode kunnen in geen geval spelers tot een Clubkampioenschap toernooi  

  worden toegelaten;  

 g.  voorkeuren van vroeg of laat spelen, spelen met etc. zijn niet mogelijk en zijn niet toegestaan; 

 h.  toelating tot inschrijving is gebonden aan een maximale (en soms minimale) handicap; 

 i.   toelating tot inschrijving houdt geen automatische toelating tot de wedstrijd in. 

 



De Regelcommissie, januari 2022 

4. Verhindering 

4.1 Het is niet toegestaan dat een lid, die zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zonder bericht van  

 verhindering afwezig is om de wedstrijd te spelen, zgn. ‘No show’. 

4.2 Annulering na sluiting van de inschrijvingsperiode of na publicatie van de startlijst dupeert spelers en de 

 wedstrijdleiding.  Annulering dient derhalve alleen overwogen worden indien dit beslist noodzakelijk is  

 in geval van overmacht. 

 Afzeggen per email of per mobiele telefoon bericht is niet toegestaan en kan een ‘No Show’ situatie tot  

 gevolg hebben. 

4.3 De Commissie zal de opgegeven reden overwegen en het is geheel aan de Commissie om te bepalen of deze 

 reden aanleiding geeft artikel 4 toe te passen. 

4.4 Wanneer de situatie onder artikel 4.1 of 4.2 zich voordoet en de Commissie oordeelt dat sprake is van een  

 ongeldige reden of een ‘No Show’, volgt automatisch dat betreffende deelnemer niet kan deelnemen aan de  

 eerstkomende 2 wedstrijden in een relevante wedstrijdcategorie, georganiseerd door betreffende commissie.  

 Deze uitsluiting van deelname aan deze wedstrijden zal door de betreffende commissie schriftelijk, per 

 email of per brief worden bevestigd. 

4.5 Indien een lid na inschrijving voor een Clubkampioenschap, zich na de indeling van de wedstrijd terugtrekt  

 uit de wedstrijd of uit één van de te spelen ronden, danwel niet aanwezig is zonder bericht van verhindering  

 (‘No show’) volgt daarnaast automatische schorsing voor het eerstkomende betreffende Clubkampioenschap,  

 tenzij naar het oordeel van de commissie er een geldige reden voor de absentie is; de schorsing zal per email  

 of per brief worden bevestigd. 

 

 

5. Wedstrijden 

5.1 Tijdens alle georganiseerde wedstrijden bepaalt de Commissie voor de opening van de inschrijving van 

 welke kleur afslagplaats wordt gespeeld.  

 De Commissie kan besluiten bij bepaalde wedstrijden de speler een extra teekeuze te geven en zal dit in de  

 wedstrijdcondities opnemen. De speler dient deze keuze zelf bij de inschrijving als mededeling kenbaar te  

 maken.  

5.2 De ‘vrije tee keuze’ is alleen mogelijk voor wedstrijden met  handicap verrekening, met uitzondering van  

 Clubkampioenschappen en de bruto/netto Stroke Play wedstrijden (o.a. alle Maandbekers 1 en de 

 Broekhuijsen bokaal).  

 De Commissie kan voor wedstrijden een playing handicap hanteren voor de bepaling van het 

 wedstrijdresultaat. 

 Indien de Regel 21.2. wedstrijdvorm Maximum Score wordt gebruikt, dient de maximum score per hole  

 par+5 te zijn. Deze wedstrijdvorm zal niet gebruikt worden voor de Clubkampioenschappen of maandbekers. 

5.3 Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd te melden bij de Commissie  

 en dienen 5 minuten voor de starttijd klaar om te spelen bij de betreffende afslagplaats aanwezig te zijn.  

 Bij een wedstrijd met een shotgun start moeten zij zich uiterlijk 45 minuten vóór aanvang van de wedstrijd  

 melden bij de wedstrijdleiding.  

5.4 De deelnemer moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd. De deelnemer die,  klaar om te spelen,  

 binnen vijf minuten na de starttijd op de startplaats aankomt wordt nog ten laatste tot de wedstrijd toegelaten 

 met inachtneming van Regel 5-3a. Latere aankomst betekent uitsluiting van de wedstrijd. 

5.5 De volgorde van starten in een flight op de eerste afslagplaats is zoals vermeld op de startlijst en op de 

  scorekaart.  
5.6 Bij meerronden wedstrijden geldt de handicap die de speler heeft voor de start van de eerste ronde. 

5.7 Ook op tijdelijke greens en wintergreens dient uitgeholed te worden indien dit voor de score volgens de 

 wedstrijdvorm nodig is, m.u.v. Regel 3.2 (Match Play). 

5.8 Indien de wedstrijdleiding besluit het spel stop te zetten, zal deze het zogenaamde Onweersalarm 1 of  

 meerdere malen direct achter elkaar  laten afgaan. Spelers dienen het spel direct te staken en de baan te  

 verlaten (clubhuis of schuilhut) en aldaar de instructies van de wedstrijdleiding af te wachten.  

 Indien een speler, ondanks de beslissing van de wedstrijdleiding, het spel niet onmiddellijk staakt, wordt de  

 speler gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen. 

 Pas nadat de wedstrijdleiding de spelers geïnformeerd heeft dat de wedstrijd weer hervat zal worden, zijn de 

 spelers gerechtigd hun ronde te vervolgen. Uitsluitend de wedstrijdleiding kan het besluit nemen om de  
 wedstrijd te staken, weer te hervatten of deze te annuleren. 

 Spelers die een volledige of onvolledige ronde hebben gespeeld en een geldige q score hebben, dienen deze  

 score in te leveren bij de wedstrijdleiding danwel de handicapcommissie. 
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5.9 Bij de clubkampioenschappen Match Play, Stroke Play en Mixed Foursome, alsmede bij de Zwoegerscup,  is 

 het gebruik van handicarts niet toegestaan.  

 Bij het Senioren Clubkampioenschap en bij de overige wedstrijden is het gebruik van een handicart  

 uitsluitend toegestaan, indien een speler in het bezit is van een geldige gebruikerskaart en de conditie van de  

 baan het gebruik van handicarts toestaat. 

 Bij het Senioren Clubkampioenschap is het gebruik van een handicart met een tijdelijk gebruikerskaart alleen 

 mogelijk wanneer deze op basis van een medische verklaring is verstrekt. 

 Reservering van een handicart door een speler is alleen verzekerd indien de reservering door de speler via de 

 caddiemaster heeft plaatsgevonden en is bevestigd.  

 Het gebruik van een handicart dient door de speler bij de wedstrijdinschrijving te worden vermeld. 

5.10 Na toestemming van de Commissie mag een speler worden bijgestaan door een caddie, maar de speler mag 

 maar één caddie tegelijkertijd hebben. De speler dient na het bekend worden van de startlijst en uiterlijk de 

 dag voor de wedstrijd, de flightgenoten of de tegenstander hierover te informeren.  

 Als de caddie niet vanaf de aanvang van de match de speler als caddie bijstaat, dan mag hij/zij voor de nog 

 te caddiën holes niet al eerder in de ronde een andere speler als caddie hebben bijgestaan.  

 Ouders of andere familieleden mogen alleen als caddie voor een jeugdspeler optreden met toestemming van 

 de Commissie. 

 

6. Gedragscode (zoals bedoeld in Regel 1.2 en de Plaatselijke Regels van de Hoge Kleij) 

6.1 De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen en erop toe te zien dat zowel de 

 score van de speler als de score van marker na iedere gespeelde hole genoteerd wordt, op straffe van  

 diskwalificatie.   

 De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de genoteerde slagen per hole op zijn/haar scorekaart. 

6.2 Van iedere speler wordt verwacht de baan correct achter te laten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks  

 repareren en plaggen terugleggen.  

6.3 Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen De Regels direct met de  

 betreffende speler(s) te bespreken en indien geen adequate oplossing wordt bereikt, dit te melden bij de 

 wedstrijdleiding.  

6.4   Indien de marker en/of medespeler(s) een overtreding van De Regels door een speler constateren, met als  

 gevolg een onjuiste invulling van de scorekaart: 

 -   zijn deze marker en/of medespeler(s) eveneens in overtreding als de marker en/of medespeler(s) dit niet  

  melden bij de wedstrijdleiding en de score kaart aldus wordt ondertekend 

 -   en benadelen de marker en/of medespeler(s) eveneens de andere deelnemers van de wedstrijd. Indien 

  sprake is van een bewuste overtreding, dan worden speler, marker en of medespeler gediskwalificeerd. 

6.5 De maximale rondetijd is na 9 holes 1 ¾ uur (tweebal) of 2 uur (driebal). 

 De maximale rondetijd voor 18 holes 4 uur (tweebal) of 4½ uur (driebal).  

 Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd, dienen de deelnemers een goede  

 speelsnelheid aan te houden en aansluiting te houden met de deelnemers die voor hen spelen.  

 Gerekend vanaf het moment dat een speler redelijkerwijs bij zijn bal is aangekomen, wordt deze geacht de bal  

 binnen 40 seconden te spelen.   

 De wedstrijdleiding is gerechtigd bij onnodig speloponthoud strafslagen toe te kennen aan een speler en bij 

 herhaling zonodig de speler te diskwalificeren. Als een groep de ronde (of  bijvoorbeeld de eerste 6 of 9 of  

 15 holes) beëindigt met een hole achterstand (of een bepaalde nader te noemen tijd) kunnen alle spelers van  

 de groep bestraft worden. 

6.6 Een speler is verplicht een provisionele bal te slaan als een bal misschien verloren of out of bounds is. 

6.7 Tijdens wedstrijden is mobiel bellen of mobiel berichten verzenden in de baan niet toegestaan, tenzij in het  

 geval van een noodsituatie. Het toestel dient op stil te staan tijdens wedstrijden. 

6.8 Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden een hond mee de baan in te nemen m.u.v. servicehonden.  

6.9 Rookverbod. Indien een speler tijdens de wedstrijd in de baan of in de gebieden rond de holes (zoals op 

 paden tussen de holes en in het gebied van de golfbaan) rookt, zal de speler worden gediskwalificeerd. 

6.10 Een speler dient zich te onthouden van onwelvoegelijk taalgebruik, zich respectvol te gedragen jegens 

 andere spelers, commissieleden, referees etc. en in de baan niet te gooien met zijn/haar clubs. 

6.11 Overtreding van de gedragscode leidt bij de eerste overtreding tot een strafslag, bij de tweede overtreding tot  

 twee strafslagen en bij de derde overtreding tot diskwalificatie, tenzij hiervoor anders vermeld.   

 Indien sprake is van vals spel kan de Commissie het Bestuur voorstellen de betreffende speler(s) naast  

 diskwalificatie een aanvullende disciplinaire straf op te leggen. 

 Van vals spel is sprake als opzettelijk de regels worden overtreden of handelingen worden verricht met het 

 oogmerk om een onjuiste, dat wil zeggen een te lage, score te in te leveren dan wel nog te gaan inleveren. 
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7. Uitslag van de wedstrijd 

7.1. Alle scores per hole dienen binnen 10 minuten na de wedstrijd door de speler met de marker te worden  

 gecontroleerd. De wedstrijdleiding bepaalt hoe de scores dienen te worden verwerkt: 

 a. ‘recording’: invoering door de wedstrijdleiding nadat speler en de marker de scores per  

     hole in de wedstrijdkamer hebben gecontroleerd; 

 b. invoering door de wedstrijdleiding nadat speler en de marker de scores per hole zelf hebben 

              gecontroleerd en waarna de scorekaart direct ingeleverd dient te worden; 

 c. digitaal door de speler zelf nadat de scores met de marker zijn gecontroleerd, waarna de 

     scorekaart direct ingeleverd dient te worden en de wedstrijdleiding de digitale invoer controleert 

     met de scores op de scorekaart. 

7.2 Indien twee of meer spelers/teams in een Stableford wedstrijd met gelijke scores als beste eindigen, zal  

 ‘matching cards’ worden toegepast.  

 Hierbij vergelijkt men de scores van de laatste 9 holes. Is dit resultaat gelijk, dan vergelijkt men de scores 

 over de laatste 6 holes, de laatste 3 holes en tenslotte over de 18e hole.  

 Indien dit niet tot resultaat leidt wordt “matching cards” toegepast over de scores van de eerste 9 holes en als 

 dit ook niet tot een winnaar leidt dan zal er geloot worden.  

 Bij een meerronden wedstrijd: indien de laatste 9 holes niet een resultaat geeft, dan wordt gekeken naar de 1  

 na laatste 9 holes, bij geen resultaat vervolgens naar de holes 9 daarvoor, etc., totdat men tensotte uitkomt bij  

 de 1e 9 holes. Bij geen resultaat zal er geloot worden. 

7.3 Indien twee of meer spelers/teams in een Stroke Play wedstrijd met handicapverrekening gelijk als beste 

 eindigen, wordt hetzelfde systeem toegepast, echter met aftrek van resp. de helft, 1/3, 1/6 of 1/18 van de 

 Playing handicap. 

7.4 Onder de laatste 9 holes wordt altijd bedoeld de holes 10 t/m 18.  

7.5 Indien de Commissie bij gelijke scores op een andere wijze het resultaat van een wedstrijd wil vaststellen dan 

 dient dit in de wedstrijdconditie voordat de inschrijving opent, te worden vermeld. 

7.6 Indien twee of meer spelers bij een open Stroke Play wedstrijd (dus zonder handicap verrekening) met een 

 gelijk resultaat de eerste plaats delen, dan wordt een Stroke Play ‘sudden death’ gespeeld tot een beslissing is 

 gevallen (alle spelers moeten iedere hole uitholen, dus ook een beslissende hole, tenzij een van de spelers 

 opgeeft). 

7.7 Bij knock-out wedstrijden wordt er in geval van ‘all square’ op de 18e hole doorgespeeld d.m.v. een ‘sudden  

 death’ tot er een beslissing is gevallen.  

7.8 In de situaties van artikelen 7.6 en 7.7 kan de Commissie per wedstrijd bepalen op welke van de 2 volgende 

 combinatie van holes een ‘sudden death’ zal plaatsvinden:  of op holes 1, 18, 1, 18, 1, 18 enz of op holes 1, 6,  

 1, 6, 1, 6 enz.  

  

8.  Prijsuitreiking 

8.1 Als regel vindt de prijsuitreiking plaats een half uur na binnenkomst van de laatste wedstrijdspeler. 

8.2 Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij  hij/zij zich 

 tijdig heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding.  ‘Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding’ betekent in het  

 algemeen: afmelden bij het afhalen van de scorekaart vóór aanvang van de wedstrijd. 

 Indien een prijswinnaar zich tijdig heeft afgemeld dient hij/zij ervoor zorg te dragen, dat zijn/haar prijs  

 tijdens de uitreiking door een ander in ontvangst wordt genomen. 

 

9. Slotbepaling 

9.3 Dit wedstrijdreglement is geldig voor de wedstrijden die nog moeten starten op het moment van publicatie  

 van dit reglement. 

9.4. Indien voor een wedstrijd een apart reglement wordt samengesteld, kan dit alleen als aanvulling dienen op dit  

 algemene reglement. De inhoud van dit algemene wedstrijdreglement blijft primair van toepassing. 

9.1 De Commissie behoudt  zich het recht voor tijdens de wedstrijden beslissingen te nemen die afwijken van de 

 wedstrijdkenmerken zoals beschreven in het wedstrijdprogramma, indien de aard en de voortgang van de  

 wedstrijd daarmee worden bevorderd. 

9.2 De Playing Conditions Calculation (PCC) is van toepassing tijdens qualifying wedstrijden. De PCC wordt  

 per dag bepaald en de verwerking op de handicaps wordt de volgende dag gepubliceerd. 
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