
Beste deelnemers aan de Chapman Greensome clubkampioenschappen strokeplay 2020, 

 

Aanstaande zaterdag beginnen de Chapman Greensome Clubkampioenschappen strokeplay 2020. Dit 

jaar verdeeld over 2 weekenden, te weten zaterdag 5 september en zaterdag 12 september.  

 

Op zaterdag 5 september start vanaf 09.00 tot ca 10.30 uur. De startlijst staat online. Start op zowel 

hole 1 als hole 10. Na 9 holes spelen krijgt u een hapje aangeboden, uitgifte hiervan is van ca. 11.00 

tot 13.30 uur.  

Op zaterdag 12 september start vanaf 09.00 tot ca 10.30 uur. De startlijst zal worden bekend 

gemaakt op basis van ranglijst (verwacht geen uitzonderingen). Start op zowel hole 1 als hole 10. Na 

9 holes spelen krijgt u een hapje aangeboden, uitgifte hiervan is van ca. 11.00 tot 13.30 uur. 

Prijzen die te verdienen zijn: 
Individueel  Team 

Neary hole 5   Titel Hcp groep laag 0-18 

Neary hole 9   Titel Hcp groep hoog 19-36 

Neary hole 10  Runner Up Hcp groep laag 0-18 

Neary hole 15  Runner Up Hcp groep hoog 19-36 

Neary hole 17  Best bruto score (over 2 dagen) 
   

De nearys zullen 5 september na afloop worden opgemeten en 12 september terug worden geplaatst 

op dezelfde afstand. 

Strokeplay uitholen is verplicht! 

Coronaregels update CG Oude Maas: Nieuw, per 5 september 2020 tijdens clubwedstrijden, is dat de 

vlaggenstok weer uit de hole mag worden gehaald onder bepaalde voorwaarden, zie hiervoor pagina 

2 van dit document. 

Scorekaarten kunnen na afloop van de ronde in de daarvoor bestemde “rode bus” worden gedaan. 

Deelnemers bepalen zelf of ze na afloop van de ronde op de golfbaan willen blijven of naar huis gaan, 

uiteraard laten we die keuze vooral bij de deelnemer.  

Prijsuitreiking: Op zaterdag 12 september zal er geen prijsuitreiking plaatsvinden, alle winnaars 

zullen persoonlijk worden benaderd met betrekking tot hun gewonnen prijs.  

 

 

  



Toevoeging Coronaregels update CG Oude Maas: 

 

In goed wederzijds overleg met de NGF en daarna met de gemeente Albrandswaard, zijn wij gekomen 

tot een aanvulling van het covid-19 protocol, voor wat betreft de regels over de vlaggenstok op de 

green. 

 

Dit verzoek is tot stand gekomen doordat er door een flink aantal leden/golfers vanuit de club 

verzoeken hebben gedaan omtrent het uitnemen van de vlaggenstok, bij het putten. 

 

Door de combinatie van ondiepere holes en de vlaggenstok in de hole is de ervaring van een (flink) 

aantal spelers dat een putt die normaal gesproken zou vallen, nu nog uit de hole wordt gestoten. 

 

Wij zullen de volgende optie in ons protocol toevoegen, zoals besproken in de vergadering van het 

dagelijks bestuur. 

 

Het is toegestaan om de vlaggenstok bij het putten op de green 

uit de hole te nemen onder toepassing van de volgende regels: 

1) Slechts één (vooraf aangewezen) persoon per flight mag dit doen 

2) het niet is toegestaan de vlaggenstok te bewaken ( vast te houden tijdens het 

putten van een medegolfer en eruit te halen, wanneer de bal er van dichtbij naar toe 

rolt). 

3) het eenmalig uitnemen en terugplaatsen per hole met een apart 

‘gastendoekje’ (of iets dergelijks) wordt gedaan door één aangewezen 

flightgenoot, (met instemming van de andere flightgenoten), gedurende 

de hele ronde. 

Voor alle duidelijkheid: 

Het is niet toegestaan de vlaggenstok met de blote hand uit de hole te nemen. 

 

Natuurlijk zullen hier ook in de praktijk wel wat vragen over ontstaan, wanneer bijvoorbeeld één speler 

wel en een ander (nog) niet wil dat de vlaggenstok uit de hole wordt genomen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld bij het putten een aangepaste volgorde worden toegepast. 

Wij zullen er ervaring mee op moeten doen en de NGF heeft ons verzocht om deze ervaringen met 

hen delen. 

 

De toepassing van deze optie zal  tijdens de Chapman Greensome clubkampioenschappen strokeplay 

op zaterdag 5 september van start gaan en daarna voor alle clubwedstrijden gelden. 

 

Het bestuur zorgt komende zaterdag, 5 september, voor aanwezigheid van weggooi ‘washandjes’, die 

gedurende één ronde gebruikt kunnen worden door één persoon per flight. Tevens zal er een briefje 

bij de scorekaart worden meegegeven met bovenstaande beschrijving van deze optie. 

Het is natuurlijk ook goed wanneer de aangewezen speler een eigen handdoekje wil gebruiken. 

 

Ik hoop dat deze uitleg duidelijk is en dat de toepassing van deze optie ook het spelplezier zal 

verhogen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur 

Gijs Bernouw 

 


