Maandbeker
Het spelen van de maandbeker maart 2022 is open voor alle leden en wordt georganiseerd op de 1e
zondag van de maand in de maanden maart tot en met oktober. De starttijd is 09.00 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
Wedstrijdvorm
In even maanden wordt strokeplay gespeeld
In de oneven maanden wordt de stableford spelvorm gespeeld.
De winnaar krijgt 12 punten de daaropvolgende 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punt
Bij afwezigheid worden 0 punten genoteerd.
Iedere deelnemer is 15 minuten van tevoren aanwezig.
De winnaar heeft een maand lang de maand-parkeerplaats.
Iedereen mag via de Maandbeker-wedstrijden meedoen aan de strijd voor plaatsing voor de
Jaarbeker. De beste 10 doen mee aan de wedstrijd voor de Jaarbeker (zie onderdeel 9: Jaarbeker).
Maandbeker en Handicap
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om de actieve handicap van de
deelnemers te controleren.
Deelnemers wordt gevraagd om zoveel mogelijk kaarten in te leveren voor de
handicapbepaling.
Deelnemers die geen handicap kunnen aantonen starten met minimaal handicap 36.
De speler en marker leveren de kaart (die ontvangen is van de wedstrijdleider met naam,
datum en handicap) zorgvuldig en volledig ingevuld in.
Niet volledig ingevulde kaarten worden door de wedstrijdleiding niet aangenomen.
De wedstrijdleider controleert de kaarten.
- Bij gelijke stand wint degene met de laagste score bij de laatste 9 holes. Als beide dan een
gelijk resultaat geboekt hebben, wint degene met de laagste Hcp.
Informatie over de maandbeker-wedstrijden
 In februari wordt een mail gestuurd naar alle golftuin-golfers met informatie over de
maandbeker.
 Affiche op prikbord en “kasten-hok” met informatie over de maandbeker-wedstrijden.
 Informatie op de site van de Golftuin.
Aanmelden
Aanmelden kan:
Op de lijst voor de eerste wedstrijd in maart in de Golftuin.
Deze lijst wordt minimaal 4 weken van tevoren opgehangen
Via de WhatsApp Maandbeker en Golfapp
Via de website van de Golftuin

Opgave is mogelijk tot en met vrijdagmiddag voor de speelzondag. Als later wordt aangemeld kan
de wedstrijdleider bij uitzondering nog een deelnemer toelaten tot de wedstrijd.
Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding van de maandbeker is in handen van Henk Tacken en Ties Straatman
Uitslag en stand
De uitslag, standen en winnaars worden maandelijks:
op het publicatiebord in de golftuin opgehangen
via WhatsApp verstuurd
Kees Fikse trofee
Ter herinnering aan ons overleden en gewaardeerd lid Kees Fikse is de Kees Fikse trofee in het
leven geroepen.
De Kees Fikse trofee is voor degene die de meest geslagen birdies over alle maand- en jaarbekerwedstrijden heeft geslagen.

Jaarbeker
De jaarbeker wordt gespeeld door de 10 best geplaatste spelers die minimaal 5 keer hebben
meegespeeld met de maandbeker.
Bij uitval van een geplaatste speler volgt de eerstvolgende om zo het aantal van 10 speler te
behouden.
Niet-geplaatste spelers mogen buiten mededinging meespelen, maar spelen wel mee voor de Kees
Fikse trofee en de neary.
Wedstrijdvorm: Strokeplay
Neary
Er wordt een speciale prijs uitgeloofd voor het behalen van de neary, dat wil zeggen de bal die het
dichtste bij de vlag terecht is gekomen. De neary wordt gespeeld in op hole 18.
Prijzen
De prijsuitreiking vindt plaats na de wedstrijd.
Voor de winnaar is er een met een plaatje en de naam. De naam wordt later aangebracht
Ook is er een2e prijs, een prijs voor de neary en de Kees Fikse trofee

