Competitiereglement
In totaal vertegenwoordigen ieder jaar ongeveer 150 spelers de eer en de kleuren van de Edese GC
Papendal in de competitie. Om dit in goede banen te kunnen leiden, zijn minimale eisen
geformuleerd waaraan iedere competitiespeler zich moet conformeren.
Om te kunnen deelnemen aan de competitie moet het volledige lidmaatschapsgeld zijn voldaan
tenminste een volledige maand voor aanvang van de competitie (uiterlijk 1 maart!).

Handicap en wedstrijden
Team
Selectie
Heren 1 – 36h
Dames 1 – 27h
Heren sen 1-27h
Dames sen1-27h

Overige teams

Handicap en aantal Q-kaarten
conform hcp-reglement
Verplicht
Vóór 31 oktober van ieder jaar:
minimaal 4 Q- kaarten ingeleverd na
het spelen van clubwedstrijden van
de Edese GC Papendal.
Het clubkampioenschap Strokeplay
telt voor één Q-kaart indien aan
beide clubkampioenschappen wordt
meegedaan.
Minimale handicapeis: 18 of lager.
Voor heren 1 hanteert de TC een
selectiesysteem, waarbij minimaal 6
Q-kaarten ingeleverd dienen te
worden incl. 2 mogelijke externe krt.
Verplicht
Vóór 31 oktober van ieder jaar:
minimaal 4 Q-kaarten ingeleverd na
het spelen van clubwedstrijden van
de Edese GC Papendal.
Minimale handicapeis: 36 of lager.

Clubkampioenschappen
Verplicht
Volledige deelname aan één van de
beide clubkampioenschappen.
(Uitstappen om welke reden dan ook, of
het niet afmaken van het
kampioenschap, geldt dus niet als
deelname aan dat kampioenschap.)
Voor het selectiesysteem heren 1 is
meespelen aan beide
clubkampioenschappen een pré.

Niet verplicht

Aanwezigheid tijdens competitie
Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de gehele competitieperiode beschikbaar zijn
voor hun team (incl. gastheerdag, reservedag en evt. kruisfinales / promotiedag).
Leeftijdsgrenzen
• Zondagcompetitie: geen bijzonderheden
• Seniorencompetitie:
Dames en Heren: minimumleeftijd van 50 jaar. De meetdatum is 1 april van het competitiejaar;
• Jeugdcompetitie:
Jongens & Meisjes: niet ouder dan 21 jaar. De meetdatum is 1 april van het competitiejaar.

Selectieteams
De TC ondersteunt binnen onze vereniging 4 selectieteams met extra faciliteiten. Waarbij aan Heren
1 als vlaggenschip van de club de meeste faciliteiten toegekend worden. De hoogte van het jaarlijks
toe te kennen bedrag aan de selectieteams is mede afhankelijk van prestaties, inzet en last but not
least van de ruimte in de clubbegroting en van de financiële situatie van de club.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het spelen binnen een van de selectiegroepen, kijkt de TC
niet alleen naar de individuele kwaliteiten en het handicapniveau van de speler, maar wordt ook
gekeken naar het commitment van een speler/speelster. De resultaten uit het vorig seizoen, de
deelname aan het trainingsprogramma van het team, progressie en mentaliteit zullen in de keuze
meewegen. Van de selectiegroepen wordt verwacht dat zij in teamverband ook ieder jaar een
clubactiviteit ondersteunen.
Selectiesysteem Heren 1 en Heren 2
De selectie van Heren 36h (12 man) wordt op basis van een selectiesysteem samengesteld door de
Technische Commissie. Hierbij kan de TC bij de uiteindelijke samenstelling één of meerdere wildcards
toekennen aan de uitzonderlijke speler(s) die de selectie voor de heren significant versterkt /
versterken. Hierin heeft de headprofessional een adviserende rol.
Na de trainingsweken zal de TC medio februari advies inwinnen bij de headprofessional om te komen
tot de uiteindelijke opstelling van het heren 1 team 36 holes. De speler(s) die afvallen uit de selectie
spelen automatisch in Heren 2. De teamindeling van Heren 1, Heren 2 wordt bepaald door de
rangvolgorde van het selectiesysteem. Spelers die buiten de selectie vallen worden indien mogelijk
ingedeeld in Heren 3/36 of Heren 27 holes. Doorstroming van de jeugdspelers heeft daarbij echter
een hoge prioriteit heeft en ook bij deze besluitvorming heeft de headprofessional een adviserende
rol richting de TC. Spelers die in het selectiesysteem meespelen maar niet de vereiste 6 kaarten
spelen dienen om competitie te kunnen spelen wel 4 Qualifying kaarten in clubwedstrijden te
hebben gelopen.
Het selectiesysteem voor de heren bestaat uit :
A. Een klassement opgemaakt aan de hand van de deelname aan de Maandbekers en
Papendalbekers op de Edese Golf Club Papendal. Van de 6 beste resultaten van deze wedstrijden
wordt een gemiddelde genomen en een klassement opgemaakt. Maximaal 2 “externe” wedstrijden
mogen ter vervanging van de maand- en of papendalbekerwedstrijden worden opgenomen.
De herendag (gespeeld vanaf de backtees) mag als externe wedstrijd worden ingediend.
B. Een klassement aan de hand van de strokeplay clubkampioenschappen.
C. Een klassement aan de hand van de matchplay clubkampioenschappen.
eelname aan n an beide kampioenschappen n deelname aan minimaal 6 Maand- en/of
Papendalbekers (inclusief dus mogelijk 2 externe kaarten) is, zonder uitzonderingen, verplicht.
Deelname aan (en uiteraard goede resultaten) in beide kampioenschappen vergroten de kansen voor
een speler zich te kwalificeren. Voorwaarde hierbij is tevens dat het kampioenschap volledig
uitgespeeld dient te zijn, ook om de plaatsen 3 en 4 die extra punten opleveren.

Het is niet onmogelijk dat in de nabije toekomst ook voor andere selectiegroepen eenzelfde
selectiesysteem zal worden toegepast.
Afsluitend
• e hee t de mogelijkheid om in zeer bijzondere indi iduele ge allen te besluiten dat n o
meer van bovenstaande criteria niet van toepassing worden verklaard;
• Alle spelers die willen deelnemen aan de competitie conformeren zich aan de beslissingen die
genomen worden door de Technische Commissie
De TC hanteert de stelregel dat de sterkste teams in de hoogste klasse gaan spelen. Dat betekent dat
een behaald kampioenschap met promotie in een voorgaand jaar geen garantie is dat het
betreffende kampioensteam het jaar daarop ook daadwerkelijk in die hogere klasse uit zal komen.
Mochten de handicapverschillen significant verschillen, dan kan de TC dus besluiten het sterkste
team in de hoogste klasse te plaatsen. Indien de handicapverschillen minimaal zijn, dan kan de TC
besluiten tot een beslissingswedstrijd tussen teams.
Zodra de teams voor 2018 bekend zijn, worden deze op de site gepubliceerd.
Competitie seizoen 2018 - de teams en de spelvormen per afdeling
Indeling competitiedagen
• e 18 holes oursome en de 9 holes greensome wedstrijden worden in de ochtend gespeeld; in de
middag (na de lunch) gaan de teams voor hun 18 holes singles de baan in;
• e Dames/Heren/Jeugd dubbel negen teams spelen alleen de 18 holes single. Dit geldt zowel voor
de poulewedstrijden als voor de eindwedstrijden.
De competitiedata voor 2018 vindt u hier

