Reglement Men Of the Year (MOY) 2022



MOY is een regelmatigheidsklassement die hoofdzakelijk op andere (dan De Kluizen) terreinen
gespeeld wordt.
Alle zomer single stableford uitstappen van de Men's komen in aanmerking, tenzij anders vermeld.



Dit MOY klassement is enkel toegankelijk voor leden van De Kluizen die hun greenfee betaald hebben
en geen eventuele openstaande schulden hebben.
De greenfee wordt ofwel ter plaatse geregeld in het secretariaat van de club die wij bezoeken ofwel
ten laatste de zondag vóór de uitstap overgeschreven op bankrekening van Men De Kluizen
BE73143089633660 (met vermelding van uw naam + golf terrein)  check de informatie die jullie
vooraf toegestuurd wordt via i-golf.



De wedstrijden worden via i-golf of email opengesteld voor inschrijving (beperkt tot het aantal ter
beschikking gestelde startijden) op basis van 'first come, first served'.

Openingstornooi
Uitstap 1
Uitstap 2
Uitstap 3 (Let op DONDERDAG)
Uitstap 4 (let op DONDERDAG)
After work Men Day
Verrassingsuitsap
Uitstap 5
Uitstap 6
Uitstap 7
Men De Kluizen zomeren
Men De Kluizen zomeren
Men De Kluizen zomeren
Men De Kluizen zomeren
Uitstap 8
Rydercup (zaterdag)
Men WEEKEND
Uitstap 9
Uitstap 10
Uitstap 11
Uitstap 12

De kluizen
La Tournette US (*)
Oudenaarde ANKER (*)
Waterloo La Marache (*)
Louvain La Neuve
De kluizen
Biggenaat
Latem
Sart Tilman
The National
De kluizen
De kluizen
De kluizen
De kluizen
Ternesse
De kluizen
Tim booked too
Rigenée
Golf du Sart
Houthalen
L' Empereur

6 april
20 april
4 mei
19 mei
2 juni
TBD
8 juni
22 juni
29 juni
6 juli
13 juli
27 juli
3 augustus
10 augustus
17 augustus
20 augustus
2 t/m 5 sept.
14 september
21 september
5 oktober
12 oktober

12:30
12:30
13:30
13:30
5:00
13:30
13:30
13:30

12:30

12:30
12:00
11:30
12:00

Bij inschrijving (via i-golf of email), zullen alle spelers van Heren 1 en Heren 2 een keuze van
afslagplaats dienen te maken (enkel keuze wit/geel). Heren 3 blijft afslaan van de gele afslagplaatsen.
De scorekaarten zullen opgemaakt worden rekening houdend met de aangepaste strokes van wit/geel.
Indien er op voorhand geen ingevulde scorekaarten voor handen zijn, dan gelieve zelf een scorekaart
in te vullen rekening houdend met het aantal strokes van je ‘playing handicap’.
Wanneer iemand tijdens zijn wedstrijdronde van de verkeerde afslagplaats speelt en dit niet tijdig
recht zet (zie regel 11.4 hieronder), dan wordt deze persoon gediskwalificeerd voor die wedstrijd.
Indien geen keuze gemaakt wordt, wordt er van de gele afslagplaats gespeeld.



Gewenste dresscode: Men De Kluizen outfit, zijnde rode polo De Kluizen, beige broek en eventuele
zwarte trui.
Uiteraard wordt er steeds aandacht besteed aan de algemene golf regels (zie ook ‘Notering
Scorekaarten’) en eveneens in het bijzonder met betrekking tot de etiquette.



De WHS handicap op de eerste uitstap bepaalt in welke MOY categorie men dat volledige jaar speelt.
Ongeacht eventuele Hcp wijziging, blijft men voor het MOY klassement in deze categorie spelen.



Categoriën:
* Heren 1 (0-16.4),
* Heren 2 (16.5-23.4)
* Heren 3 (23.5-36)
De Hcp op de dag van de uitstap bepaalt in welke categorie men speelt.
vb. het is dus mogelijk om een dagprijs te winnen in een andere categorie dan in dewelke men speelt

voor het MOY klassement.



De 5 beste stableford scores (inclusief eventuele CBA) tellen mee (inclusief score eventuele
verrassingsuitstap) voor de rangschikking van MOY. [Indien er door omstandigheden, bv. Corona
restricties, minder dan 10 uitstappen (incl. verrassingsuitstap) georganiseerd worden, worden enkel de
4 beste scores in aanmerking genomen].
Bij gelijke stand wordt het gemiddelde van alle gespeelde scores bepalend.
Indien nog steeds gelijk (weinig waarschijnlijk) dan wordt, indien mogelijk, op de sluitingswedstrijd
een rechtstreeks duel over 18 holes gespeeld. Indien de sluitingswedstrijd om één of andere reden niet
zal kunnen doorgaan, dan wordt een ex-aequo aanvaard.



De bekendmaking van de ‘Men of the Year’ zal gebeuren op ons afsluitevent na het Men
sluitingstornooi op De Kluizen.
Per categorie zijn er mooie prijzen te verdienen.
Op uitzondering van de titel ‘Men Of the Year’, zullen de resterende prijzen enkel uitgereikt worden
aan de aanwezigen.



Notering scorekaarten
Naar aanleiding van het nieuwe Belgium Golffederation Handicap Systeem, mogen vanaf dit jaar GEEN
‘strepen’ meer genoteerd worden op een golf score kaart.
Iedere hole dient uitgespeeld te worden (strokeplay) volgens het principe ‘eigen Par + maximum 2’.
Voorbeeld: Stel, Hole 1 van De Kluizen, een PAR 4.
Wanneer je, ten gevolge van je eigen Handicap, volgens het Stableford principe één extra stroke krijgt
op deze hole, dan wordt voor deze hole je eigen PAR een ‘PAR 5’ (zijnde de PAR van de hole + jouw 1
extra stableford stroke).
Dit betekent dat wanneer je meer dan 7 slagen (eigen PAR + 2) nodig hebt, je je bal dient op te
nemen en op je scorekaart een score van 7 te noteren.





Inbrengen scorekaarten op i-golf
Na de wedstrijd dienen de scorekaarten met de mede flight genoten gecontroleerd worden en, zoals
reeds gekend van vorig jaar, dienen de scores zelf ingebracht worden op het i-golf platform.



Bij geschillen wordt finaal in 'eer en geweten' beslist door het captrio van de Men.



Annulaties
- éénmaal de inschrijvingslijst is afgesloten op het i-golf platform zijn de inschrijvingen definitief
- indien *uitzonderlijk* toch dient geannuleerd te worden (let wel: de voorspelde weersomstandigheden zijn geen
gegronde reden tot annulatie), dan dient deze annulatie ten laatste om 19u van de dag voorafgaand aan de wedstrijd
aan de organiserende captain (vermeld op de de aankondigingsbrief of te zien onder de informatieknop 'i' op i-golf)
gemeld te worden. Zo niet zal de greenfee verschuldigd blijven (*).
(*) afhankelijk van club, zal de captain immers de greenfee's vooraf gaan betalen op basis van de i-golf
inschrijvingslijst. Op het einde van de wedstrijd, wanneer men zijn wedstrijdkaart binnenbrengt (via i-golf of fysiek),
dient men de greenfee te betalen aan de organiserende captain.
Blijkt iemand niet op voorhand geannuleerd te hebben, dan blijft de greenfee verschuldigd en zal de speler deze
schuld eerst dienen te vereffenen vooraleer die kan inschrijven voor andere evenementen.



Opfrissing regel 11-4 (http://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/VVG_regels_2016_compleet.pdf):
Afslaan buiten de afslagplaats (verkeerde afslagplaats)
a. Matchplay
Indien een speler bij het beginnen van een hole een bal speelt buiten de afslagplaats, volgt er geen straf, maar de
tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler de slag laat vervallen en dat hij een bal speelt binnen de
afslagplaats.
b. Strokeplay
Indien een competitor bij het beginnen van een hole een bal speelt buiten de afslagplaats, krijgt hij twee strafslagen
en moet hij vervolgens een bal spelen binnen de afslagplaats. Indien de competitor een slag doet van de volgende
afslagplaats zonder eerst zijn fout te herstellen, of, in geval van de laatste hole van de ronde, de green verlaat zonder
eerst te kennen te geven dat hij zijn fout wil herstellen, wordt hij gediskwalificeerd. De slag buiten de afslagplaats en
alle volgende slagen van de competitor op de hole voordat hij zijn vergissing herstelt, tellen niet mee in zijn score.

Elke flight heeft een flightverantwoordelijke.
Deze flightverantwoordelijke is een meerderjarige, die is aangeduid door de Men Captains en is het
aanspreekpunt voor de marshall. Hij is verantwoordelijk voor social distancing (indien nodig),
blotehandecontact (indien nodig) en slow play.
(*) Van Lanschot Trofee
Deze rangschikking bestaat uit de 2 beste resultaten van deze 3 Men Uitstappen:




Uitstap 1: La Tournette - US
Uitstap 2: Oudenaarde - Anker
Uitstap 3: Waterloo – La Marache

20-04-2022
04-05-2022
19-05-2022

Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste hole.
Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de handicap: winnaar net-

klassement: speler met de laagste handicap.
Indien door eventuele Corona beperkingen een uitstap/uitstappen niet zou kunnen doorgaan, dan wordt
de uitslag bepaald op basis van de wel gespeelde wedstrijden - zelfs indien dit uiteindelijk maar één
wedstrijd zou blijken te zijn.
Opgelet: deze ‘Van Lanschot Trofee’ rangschikking betwist in één enkele reeks (en dus een andere Hcp
indelingen dan deze in de MOY gebruikt of deze van de VLT van vorig jaar):


Eén enkele reeks: Hcp 0-36

Deze rangschikking zal ook via de website van De Kluizen kunnen gevolgd worden.
De winnaar speelt halve finale later op het jaar.
Indien een reekswinnaar afziet van verdere deelname, gaat dit aanbod over naar de volgende in de
rangschikking.
Volledig reglement na te kijken op https://www.golfvlaanderen.be/uploads/files/Reglement-VanLanschot-Trofee-2022.pdf

If applicable …. (let’s hope not !)

Start Procedure Uitstap Men De Kluizen - Corona versie (v20220404)
De allerbelangrijkste regels blijven ‘Vermijd blotehandencontact’ en ‘Respecteer de social
distance’!

Wie

Wat

Speler

Kom niet vroeger dan 45 minuten voor je startijd aan op de golfclub. Net
genoeg voor een korte opwarming en klaar om te starten.

Speler

De scorekaarten liggen ter beschikking op starthole 1.
Alvorens je scorekaart uit de stapel te halen, eerst je handen ontsmetten
met de bijhorende handgel. Nadat je je scorekaart genomen hebt, best
nogmaals handen ontsmetten.

Flight
verantwoordelijke

Voor iedere flight wordt door de Men Captains een flightverantwoordelijke
aangeduid (defacto is dit de speler met de laagste handicap).
Deze flightverantwoordelijke is op het terrein het aanspreekpunt voor de
marshall en hij is verantwoordelijk voor behoud van social distancing,
vermijden van blotehandecontact en vermijden slow play.

Speler

Ieder speler noteert zowel zijn eigen score als een marker score (score van een
andere speler) op zijn eigen scorekaart (dus er worden geen scorekaarten
uitgewisseld!).
Op het einde van de golfpartij overlopen de marker en de speler samen de
genoteerde scores en bijhorende stableford scores, maar met behoud van
Social Distance!

Flight
verantwoordelijke

De flightverantwoordelijke verzamelt de scores van iedere speler uit zijn flight
en bezorgt deze via email aan de organiserende Men Captain (ten laatste de
dag na Men uitstap, zoniet worden alle scores als geannuleerd beschouwd).

Speler

Tot zover de ‘Park & Play’ en helaas is het nu tijd voor de ‘Go’.
Blijf niet samen op de parking verder ‘keuvelen’, maar vertrek zo spoedig
mogelijk! Dit is belangrijk omdat dit door de ontvangende golfclub uitdrukkelijk
gevraagd wordt!

Speler

Ieder speler betaalt, ten laatste de dag na de uitstap, zijn greenfee via
bankoverschrijving op deze rekening:


Men De Kluizen
BE73 1430 8963 3660
Ref: <uw naam + golfterrein>

Bij niet of laattijdige betaling zal deelname aan eventueel andere Men
activiteiten geweigerd kunnen worden.

