STABLEFORD CUP
Binnen de vereniging zijn we constant in beweging om uitdagende en voor iedereen
toegankelijke wedstrijdformats te organiseren. Eén van de speerpunten hierbij was
om een wedstrijdvorm te organiseren die recht doet aan een fijn en sportief
verenigingsgevoel: iedereen speelt met iedereen, zonder een competitieve insteek te
verliezen. Het Mixed Matchplay Kampioenschap is hieruit in 2019 ontstaan en was
vanaf het begin een daverend succes. Jong (voor golfbegrippen) en oud, dames en
heren en diverse niveaus in handicap speelden met elkaar een spannende
competitie die groots werd afgesloten met een finaleweekend voor diegene die het
gered hadden tot de laatste 4 en een ‘reünie’ wedstrijd voor al diegene die eerder
waren uitgeschakeld. Helaas gooide afgelopen seizoen ook hier het corona virus roet
in het eten en konden we het finale weekend niet meer spelen.
Geen enkele reden om het Mixed Matchplay Kampioenschap te vervangen zou
je zeggen!?
Ondanks het feit dat het Mixed Matchplay Kampioenschap diverse verrassingen in
onderlinge duels heeft opgeleverd, waarover overigens nog steeds gesproken en
gelachen wordt, is het helaas nooit een competitie geweest waarbij iedere deelnemer
ook een serieuze kans maakte op de prijzen. Bij een matchplay competitie, zeker als
er wordt gespeeld in poules, worden die, op een kleine uitzondering na, toch altijd
verdeeld over die deelnemers die de laagste handicap hebben. Dit is dan ook de
reden geweest om eens kritisch te kijken naar een wedstrijdformat waarin alle sterke
punten van het Mixed Matchplay Kampioenschap bewaard zouden blijven echter
aangevuld met het feit dat iedere deelnemer tot aan het einde zou blijven spelen om
de prijzen. Want laten we eerlijk zijn, dat maakt het voor iedere golf(st)er toch net wat
leuker en de competitie nog spannender!
Voor deze nieuwe competitie hebben we ‘GW STORAGE’ bereidt gevonden om de
wedstrijd en dus de daarbij horende prijzentafel te sponsoren. De naam van de
nieuwe competitie wordt dan ook: ‘de GW STORAGE Stableford Cup’.
De krachtige punten van het Mixed Matchplay Kampioenschap blijven met deze
competitie echter overeind staan: dames en heren blijven gemengd, we spelen nog
steeds in poules en je wordt (ook) ingedeeld met golf(st)ers waarmee je niet dagelijks
golft. Het grootste voordeel van deze nieuwe opzet is dat ‘alle’ deelnemers tot en
met de finaledag ‘in competitie’ zijn en dus meedoen voor de prijzen en wie weet
zelfs de mogelijke winst. Afvallen en vroegtijdig uit de competitie raken is er met deze
opzet dus niet bij.
Op de volgende pagina’s leggen wij u de precieze opzet van deze nieuwe competitie
graag uit.

Hoe ziet de ‘GW STORAGE Stableford Cup’ competitie er dan uit?
• Deelname voor leden van 15 jaar en ouder;
• We spelen de competitie in 2 categorieën;
WHS hcp 54 (spelen minimaal vanaf hcp 36) tot en met 20.0 en 19.9 t/m 0 (is
discutabel en moet nog worden vastgesteld). De precieze grens wordt bepaald door
het aantal deelnemers. De grens is ook niet heel bepalend omdat de competitie zoals
vermeld werkt met hcp verrekening;
• Het maximaal aantal deelnemers per categorie is 60 (totaal dus 120);
Het aantal deelnemers moet echter altijd een veelvoud van 4 zijn omdat poules
MOETEN bestaan uit 4 personen. Iedere deelnemer moet in deze opzet een gelijk
aantal wedstrijden spelen;
• De keuze om van de gele of rode T-box te spelen is voor iedereen vrij. De 1e
wedstrijd is hierin echter bepalend voor de rest van het kampioenschap. Speel je
de eerste wedstrijd van de rode T-box dan ben je verplicht alle volgende
wedstrijden ook van de rode T-box te spelen. Kortom: tussentijds switchen is
NIET toegestaan;
• Er worden 2 rondes gespeeld in poules van 4 personen. Na de eerste ronde
worden complete nieuwe poules gemaakt;
e
1 ronde* van 01 april t/m 26 juni;
2e ronde* van 01 juli t/m 30 september;
* onder voorbehoudt van wijzigingen in de Corona regels!
Er is ruim voldoende tijd om per ronde 3 wedstrijden te spelen dus. Zelfs als het
corona virus ons niet toestaat op 01 april van start te gaan is er voldoende ruimte om
het speelschema aan te passen en later van start te gaan;
• De poules bestaan uit zowel dames als heren (mits het ingeschreven aantal
dames en heren voldoende is);
• De poules worden ingedeeld zoals bij het MMP-kampioenschap. De beste
15 dames en 15 heren (laagste WHS hcp) worden verdeeld over de poules.
Iedere poule dient nu uit 1 dame en 1 heer te bestaan (mits het ingeschreven
aantal dames en heren voldoende is). Rest op loting (dames en heren apart)
toevoegen;
In de 2e ronde worden de 15 dames en heren met het hoogste aantal punten als
eerste verdeeld over de poules. Iedere poule bestaat nu weer uit een dame en een
heer (ook hier weer mits het aantal dames en heren inschrijvingen dit toelaat). Rest
is weer op loting (dames en heren apart). Je kunt in de 2e ronde NIET ingedeeld
worden bij golf(st)ers waar je de eerste ronde tegen gespeeld hebt;
• Onderling, in tweetallen, wordt een stableford wedstrijd gespeeld over 9holes;
• De eerste ronde wordt er gespeeld over hole 1 t/m 9, De tweede ronde
wordt er gespeeld over hole 10 t/m 18;
• Het aantal behaalde stableford punten + de evt. bonus per wedstrijd is de
dag score;
De winnaar van het onderlinge duel krijgt 2 bonuspunten. Indien de score gelijk is
krijgt ieder 1 bonus punt. De verliezer moet het doen met enkel en alleen de stfd dag
score;
LET OP! Bonuspunten worden door de wedstrijdleiding toegekend!
• De totaalscore per ronde gedeeld door 3 is de score die je meeneemt naar
de finaledag;
• Tot aan de finale speelt iedere speler dus 2 x 3 wedstrijden.

•

Alle wedstrijden zijn qualifying en dienen dan ook als dusdanig te worden
ingevoerd;
Kaarten correct en volledig ingevuld en ondertekend inleveren in de daarvoor
bestemde brievenbus. De HaReCo voert hier regelmatig controle op uit. Bij het NIET
of NIET correct inleveren EN/OF invoeren van de kaarten wordt de behaalde stfd
score automatisch aangepast naar 0 stfd punten. Ook eventueel behaalde
bonuspunten gaan verloren.
Voorbeeld scores:
Bij de eerste wedstrijd is je Stableford score 16 punten. Het onderlinge resultaat was
een gelijke stand dus je krijgt hiervoor 1 bonuspunt. Je dag-score wordt hierdoor 17
punten.
Bij de tweede wedstrijd is je Stableford score 19 punten. Hiermee werd de onderlinge
wedstrijd gewonnen dus krijg je 2 bonuspunten. Je dag-score wordt hierdoor 21
punten.
Bij de derde wedstrijd is je Stableford score 14 punten. Hiermee verlies je de
onderlinge wedstrijd en dus geen bonuspunten. De dag score blijft 14 punten.
Je score over de eerste ronde is nu:
17 + 21 + 14 = 52 punten, gedeeld door 3 = 17,33 punten. Afgerond wordt er op 1
decimaal dus de score die je meeneemt naar de tweede ronde is 17,3 punten
•
•

De score berekening van de 2e ronde is idem aan die van de eerste ronde;
Na 2 rondes worden de beide scores bij elkaar opgeteld. Met deze score ga
je naar de finaledag in oktober (9-holes Q-wedstrijd voor alle deelnemers);
• De score van de finaledag telt 2x mee en wordt opgeteld bij de score die je
hebt meegenomen uit de voorronden. Diegene met uiteindelijk de meeste punten
is de grote winnaar van de competitie en de eeuwige roem die daaraan is
gekoppeld;
• Bij een gelijke stand tussen de nr’s 1 vindt er een play-off plaats op hole 9
zonder hcp verrekening. De overige plaatsen worden bij een gelijke stand
gehanteerd.
Iedere categorie kent uiteindelijk een duidelijke winnaar;
• De finaledag:
Deze wordt gespeeld over hole 10 t/m 18;
De 8 spelers met de hoogste score (per categorie) tot aan de finale zijn geplaatst en
spelen in de 2 laatste flights. De overige golf(st)ers worden als bij een normale
wedstrijd ingedeeld in flights;
Om 10 uur ’s morgens start de wedstrijd van de 1e categorie (flights van 4 om de 9
minuten starten) gevolgd rond 12.15 door die van de 2e categorie (flights van 4 om
de 9 minuten starten). Daarna gezellig samen zijn gevolgd door de prijsuitreiking;
• Deze competitie maakt onderdeel uit van die van de golfer en golfster van
het jaar 2021;

• Voor deelname aan deze wedstrijd is men geen inschrijfgeld verschuldigd.
Bij het finale weekend wordt echter een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd voor een nader
uit te werken goed doel.
•

Uitslagen doorgeven kan uitsluitend door het versturen van een e-mail
naar: stfdcup@ziggo.nl
1 van de 2 spelers stuurt de e-mail en geeft de score voor beiden door. Hierbij dient
van beide duidelijk vermeld te zijn de voor + achternaam en de behaalde stfd score.
De wedstrijdleiding verwerkt de bonuspunten, deze dus NIET zelf verwerken in
de scores of apart doorgeven).
Voor het leuk en aantrekkelijk houden van de tussentijdse stukjes zijn wij zeker
ook afhankelijk van input vanuit u. Geef bijzondere zaken als bijvoorbeeld het
slaan van een eerste birdie in je carrière, een eagle, 2 ballen out of bounds,
leuke anekdotes of opmerkingen gehoord tijdens het spelen dan ook zeker aan
de wedstrijdleiding door.
•

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
wedstrijdleiding!

