
 
 
 
 
 
 

Clubkampioenschap Strokeplay 2023 Single 
 

 
Wanneer :  
Dit jaar gaat het Clubkampioenschap door op donderdag 18 mei.  
We spelen een voorronde op zondag 7 mei. 
 
Bij de Heren zijn de 12 laagste ingeschreven handicaps rechtstreeks geplaatst voor de eindtabel  
op donderdag 18 mei. 
 
Bij de Dames zijn de 5 laagste ingeschreven handicaps rechtstreeks geplaatst voor de eindtabel 
op donderdag 18 mei. 
 
                                                                 Wie mag deelnemen :  
                                        Voorbehouden voor leden met Homeclub De Kluizen.  
                                                       Dames: van handicap 0.0 tot 26.4  
                                                       Heren: van handicap 0.0 tot 26.4 
                           (de handicap op datum van afsluiting van de inschrijvingen is tellend) 
 
Inschrijvingen : via de website van De Kluizen (i-golf). 
Wedstrijdformule : Single Strokeplay zonder beperking van slagen en zonder Strokes !! 
 
Behalve de 12 laagste ingeschreven handicaps bij de Heren en de 5 laagste ingeschreven  
handicaps bij de Dames spelen alle ingeschreven spelers en speelsters een voorronde op  
zondag 7 mei. 
 
Uit deze voorronde gaan de 12 beste resultaten bij de Heren en de 5 beste resultaten  
bij de Dames naar de eindtabel op donderdag 18 mei.  
In de eindtabel, op donderdag 18 mei, spelen dan minimum 24 heren en minimum 
10 dames. 
Na de 1ste ronde gaan de 12 beste scores bij de heren en de 5 beste scores bij de dames 
door naar de 2de ronde. 
Wie niet vrij is op 7 en/of 18 mei hoeft zich dan ook niet in te schrijven. 
Afslagplaatsen : Dames spelen van blauwe tees / Heren spelen van gele tees 
Caddies : Caddies zijn enkel toegelaten tijdens de 2° ronde van het clubkampioenschap  
                 op donderdag 18 mei.  Professionele golfspelers mogen niet optreden als caddie. 
Ingeval van gelijke stand na 36 holes gaat men over tot een play-off, tot één partij een hole 
wint (Sudden death). De volgorde van de te spelen holes zijn : eerst hole 1 en vervolgens  
hole 9, deze volgorde wordt steeds hernomen tot één partij een hole wint. 

 
Wedstrijdcommissie 

 
Willem Meersschaut - Sam Baeyens - Etienne Van Impe - Pascal Van Den Berge 

Alle geschillen worden beslecht door de wedstrijdcommissie. 


