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Wedstrijdreglement SuperSix 2016 
 
De SuperSix is een onderlinge jeugdcompetitie voor spelers tot en met 21 jaar met minimaal 
handicap 54.  De wedstrijden zijn qualifying conform de daarvoor geldende NGF normen. De NGF 
golfregels zijn van toepassing. 
 
De deelnemende clubs in 2016 zijn: 
 

o Golfclub Almeerderhout 
o Golfclub De Heelsumse 
o Golfclub Zeewolde 
o Golfclub Zwolle 
o Golfresidentie Dronten 
o Utrechtse Golfclub Amelisweerd 

 
Wedstrijdregels 
 

1. Er wordt gespeeld in 4 categorieën 
categorie 1, HCP   0.0 - 12.0         18 holes netto strokeplay 
categorie 2, HCP  12.1 - 24.0     18 holes stableford 
categorie 3, HCP  24.1 –36.0    9 holes stableford  
categorie 4, HCP  36.1 – 54    9 holes stableford  

 
 

Een club is vrij om buiten de in dit reglement genoemde 4 categorieën een extra wedstrijd te 
organiseren voor kinderen met baanpermissie (bv op de par3 baan). Er kunnen in deze extra 
wedstrijden geen punten voor het klassement worden verdiend. 

 

2. Per wedstrijd zijn er in elke categorie zowel individueel als voor de club punten te verdienen: 
 

plaats 
aantal 
punten 

1 20 
2 15 
3 10 
4 5 
5 3 
6 2 
7 1 

deelname per wedstrijd 1 
 

3.  Bij gelijke score wordt er gewerkt met het “Matching Card” systeem, d.w.z.: 
Degene die de laatste 9 holes beter heeft gespeeld eindigt hoger. Blijkt die score gelijk dan 
wordt er achtereenvolgens gekeken naar de beste laatste 6, 3 en 1 hole(s).  

 Voor het eindklassement is bij gelijke score de speler met de laagste handicap winnaar. 
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4. Per wedstrijd zijn er per categorie een 1e, 2e, 3e en 4e individuele prijs. De organiserende 
club zorgt voor deze prijzen. De wedstrijdleiding zal per categorie een prijsje voor de neary 
(dames en heren gecombineerd) uitreiken.  

 
5. Op de slotdag wordt, naast de hierboven genoemde ‘dagprijzen’, de clubprijs uitgereikt (club 

met de meest behaalde wedstrijdpunten gedurende het jaar).  De club die de slotwedstrijd 
organiseert zorgt voor deze prijzen. 

 
6.  Spelers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste exact handicap op hun 

scorekaart. Bij twijfel zal er overleg zijn tussen de speler, de wedstrijdleiding en de 
contactpersoon van de betreffende club. Indien van een te hoge handicap is gespeeld en dit 
wordt niet gecorrigeerd voor inlevering van de kaart dan volgt diskwalificatie en bij opzet 
uitsluiting van deelname aan de volgende SuperSix wedstrijd. 

 
7.  Categorie 1 start vanaf wit (heren) / blauw( dames) 

Categorie 2 start vanaf geel (heren) / rood(dames)   
Categorie 3 start vanaf rood (zowel heren als dames) 
Categorie 4 start vanaf oranje (zowel heren als dames) 

 
8. Voor alle categorieën geldt dat de exact handicap op de wedstrijddag leidend is voor de 

indeling in een bepaalde categorie. 
 
9. Aan iedere wedstrijd kunnen 15 spelers per club deelnemen. Extra spelers kunnen wel worden 

aangemeld ingeval een andere club minder deelnemers heeft. De coördinatie hiervan ligt bij 
de ontvangende club. Bij overschrijving zal een lage categorie voorrang hebben op een hogere 
categorie. 

 
10. De flights bestaan maximaal uit drieballen met uitzondering van de slotdag omdat dat een 4-

ball shotgun wedstrijd is. De indeling van de flights zal gebaseerd zijn op: 
 

- categorie 1 :  1. mix van clubs   2.  handicap  3.  leeftijd 
- categorie 2 :  1. mix van clubs  2.  leeftijd  3.  handicap 
- categorie 3 :  1. mix van clubs  2.  Leeftijd 3.  handicap 
- categorie 4 :  1. mix van clubs  2.  Leeftijd 

 
11. De wedstrijdleiding kan, onder omstandigheden, bepalen dat de baan non-qualifying is. Indien 

de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden helemaal niet door kan gaan dan zal de 
wedstrijd NIET worden ingehaald.  

 
12. De prijsuitreiking vindt plaats zodra alle deelnemers van de betreffende categorie hun 

kaarten hebben ingeleverd. Iedere deelnemer is verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig te 
zijn. Indien een prijswinnaar niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervalt zijn/haar prijs. 
Behaalde wedstrijdpunten vervallen in dit geval niet. 

 
Gedrag in de baan. 
 
13. In de baan is roken alsmede het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Deze 

gedragingen leveren, na één waarschuwing, diskwalificatie op. Uitzondering hierop is het 
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gebruik van de mobiele telefoon als uitsluitend afstandmeter of in noodgevallen. 
 
14. Een speler die een andere speler betrapt op oneerlijk spel dient dit direct - tijdens het 

spelen van de betreffende hole - te melden aan zijn medespeler(s). In geval van 
onduidelijkheid over een regel moet een tweede bal gespeeld worden en dienen beide scores 
genoteerd te worden. De kwestie dient zo spoedig mogelijk bij een aanwezige referee of de 
wedstrijdleiding gemeld te worden. 

 
15. Indien sprake is van oneerlijk spel, wangedrag of niet-sportieve uitlatingen in de baan 

bepaalt de wedstrijdleiding of en welke maatregel op zijn plaats is. Dit kan variëren van het 
geven van een waarschuwing of diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd tot uitsluiting 
van verdere deelname aan de SuperSix competitie bij herhaald geconstateerd vals of niet-
sportief spel.  

 
16. Spelers moeten er voor zorgen aansluiting te houden met de flight voor hen. De 

wedstrijdleiding zal toezien op de snelheid in de baan en indien noodzakelijk spelers 
aanspreken op slowplay. 

 
Organisatie van de wedstrijden. 
 
17. De aan de SuperSix deelnemende clubs stellen hun baan over en weer kosteloos ter 

beschikking aan de wedstrijdspelers (systeem van gesloten beurzen). 
 
18. De deelnemers worden uiterlijk de zondag voorafgaand aan een wedstrijd via de 

inschrijflijsten via SuperSix dropbox aangemeld.  
 
19. Donderdag voorafgaand aan een wedstrijd op zaterdag en vrijdag voorafgaand aan een 

wedstrijd op zondag geeft de organiserende club de starttijden door aan de SuperSix 
contactpersonen en in SuperSix dropbox geplaatst. Wijzigingen die na het verzenden van de 
startlijst binnenkomen worden, voor zover mogelijk, wel verwerkt maar niet meer aan de 
coördinatoren verstuurd. 

 
20. De organiserende club heeft de leiding van de wedstrijd en ziet toe op het correct invullen 

van de scorekaarten. Bij het uitgeven van de scorekaarten worden ook de belangrijkste 
(gedrags-)regels op papier aan de spelers meegegeven. 

 
 

21. No-shows worden door de organiserende club gemeld bij de coördinator van de club waar de 
desbetreffende speler voor uit zou komen. Als de speler geen valide reden heeft voor 
zijn/haar afwezigheid en/of niet minimaal een uur voor aanvang van de wedstrijd (= starttijd 
eerste flight) is afgemeld bij de wedstrijdleiding van de organiserende club dan zal hij/zij 
worden uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd. Bij herhaling volgt uitsluiting van 
deelname voor de rest van seizoen. 

 
22. De uitslagen c.q. scores van alle deelnemers worden na afloop van de wedstrijd in de 

SuperSix dropbox geplaatst. 
 
23. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd per deelnemer. 
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24. De ontvangende club stelt voldoende oefenballen beschikbaar voor de wedstrijdspelers. 
 
25. De ontvangende club zorgt ervoor dat opvolgende flights aaneengesloten kunnen starten. Bij 

voorkeur start categorie 1 en 2 op hole 1 en 10 zodat de prijsuitreiking sneller kan 
plaatsvinden. De wedstrijdleiding kan bepalen dat tussen een aantal flights een buffer wordt 
geplaatst, dit om het tempo van de wedstrijd te bewaken. 

 
26. Bij onervaren spelers en bij flights waarin de oudste speler 14 jaar of jonger is, is 

begeleiding (geen eigen ouders) gewenst. In categorie 4 worden alle flights begeleid.. Dit om 
de doorstroming te bevorderen en te assisteren bij het toepassen van regels en het tellen 
van slagen. Caddies zijn niet toegestaan. Alles clubs dienen, in overleg met de organiserende 
club, voldoende begeleiders aan te leveren 

 
27. Ouders mogen op de afslag van hole 1 en 10 en de green van hole 9 en 18 het spel van de 

kinderen aanschouwen. Verder is het voor ouders niet toegestaan zich in de baan te begeven 
(tenzij bij het begeleiden van een flight of het spelen in de buffer). 

 
28. De ontvangende club zorgt voor voldoende bufferruimte voor maximaal twee begeleiders per 

club tussen de 1e/ 2e ,2e/ 3e, 3e/4e categorie en/of na categorie 4. Mits de club voldoende 
begeleiders aanlevert kan de coördinator van de club aangeven welke 2 begeleiders van 
zijn/haar club bufferen en bij de inschrijving vermelden achter welke categorie zij willen 
spelen. Voor het spelen in de buffer moeten ouders en/of begeleiders dus contact opnemen 
met de SuperSix coördinator van hun eigen club. Het is aan ouders en/of begeleiders niet 
toegestaan dit zelf met de organiserende club te regelen (niet vooraf en ook niet op de 
wedstrijddag zelf). 

 
 Omdat de slotwedstrijd een shotgun is kan het voorkomen dat tijdens deze wedstrijd geen 

buffermogelijkheden zijn.  
 
29. De ontvangende club zorgt voor één consumptie en een eenvoudige, liefst gezonde, maaltijd 

aan de wedstrijdspelers. 
 
30. Na afloop van elke wedstrijd zorgt iedere club voor het inleveren van de eigen (qualifying) 

kaarten bij de homeclub. 
 
31. De slotwedstrijd is een 4-ball shotgun-wedstrijd. Na afloop wordt het clubklassement 

bekendgemaakt en vindt de uitreiking plaats van zowel de individuele dag- als clubprijzen. 
 
32. Jaarlijks wordt binnen een maand na de laatste wedstrijd het SuperSix jaar geëvalueerd en 

worden afspraken voor het nieuwe seizoen gemaakt. Het is van groot belang dat alle clubs 
hierbij vertegenwoordigd zijn. Het initiatief hiervoor ligt bij Almeerderhout. 


