
 

KLAVERBLAD COMPETITIE 2022 
Deelnemende clubs: 

Oude Maas - Rhoon 
De Batouwe - Tiel 
Almkreek - Almkerk 
Kleiburg - Brielle 

------------------------------------------------- 0 0 0 0 ------------------------------------------------ 

Wedstrijdvorm is: Verlengde Chapman Greensome Matchplay met ¾ verrekening. 
 
 
GC Oude Maas deelname van maximaal 18 heren senior spelers. 
Een team bestaat uit 5x2 personen en er wordt gespeeld over 18 holes. 
Een flight bestaat uit 2 spelers van Oude Maas tegen 2 spelers van de tegenpartij. 
 
De uitslag wordt per wedstrijd van 5 flights bepaald door het toekennen 
van 1 punt voor iedere gewonnen hole en een 1/2 punt voor het gelijk eindigen van de hole. 
De toekenning van de punten is ongeacht het aantal gescoorde holes in de 5 flights. 
Als echter blijkt bij het eindresultaat van de competitie dat een of meerdere deelnemende clubs 
gelijk geëindigd zijn in punten, dan zal het eindresultaat definitief worden bepaald door het 
totaalaantal gescoorde holes in de flights. 
 
Spelers dienen rond 10.00 uur aanwezig te zijn, ontvangst gasten met koffie en thee. 
Starttijden van de wedstrijden liggen rond 11.00 uur. 
De bijdrage voor de thuiswedstrijden is € 28.00 p.p. incl. de bonnen en ballen voor de gasten, 
Het inschrijfgeld voor de uitwedstrijden, inclusief green-fee, ligt tussen de € 40.00 - € 45.00 p.p. 
S.v.p. contante betaling voor de bijdrage en het inschrijfgeld. 
Bij inschrijving ontvangst met koffie en na afloop van de wedstrijd een bittergarnituur c.q. bitterballen en 2 
consumptiebonnen, aangeboden door de gastheren. 
 
Er worden 6 wedstrijden gespeeld, 3 uit- en 3 thuiswedstrijden en op de slotdag een wedstrijd voor alle spelers 
van de deelnemende clubs. Er wordt getracht iedere speler aan minimaal 3 wedstrijden te laten deelnemen en 
aan 4 wedstrijden inclusief de slotwedstrijd. Ook zullen twee spelers per wedstrijd als reserve worden 
ingedeeld (in overleg). 
Deelname aan de slotdag (dit jaar de Batouwe in Tiel) wordt zeer op prijs gesteld. 
Na de wedstrijd vinden de prijsuitreikingen plaats en vervolgens is het Captains Dinner. 
 
De Slotdag wordt bij toerbeurt georganiseerd door één van de deelnemende partijen. 
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 Inschrijven:  
 
 
 
 
 
Deelname staat open voor alle spelers met een handicap van 0 tot 54 (36), in principe geen spelers die al 
deelnemen aan een NGF-competitie. 
 

  Inschrijvingslijst zal vanaf november 2021, 6 weken aanwezig zijn in de lessenaar in de hal.  
De speeldagen zijn daarin aangegeven, aankruisen voor welke dagen je beschikbaar bent. 
Als je een Handicart nodig hebt zal je dit moeten aankruisen op de inschrijvingslijst. 
 
De captains zullen uit deze inschrijvingen het Klaverbladteam van 18 personen samenstellen.  
 
Hierbij zal rekening worden gehouden met de gedachte achter Klaverblad, meerdere spelers de gelegenheid 
bieden om in teamverband tegen en bij andere Golfclubs te spelen. 
Ook teamgeest, actuele Hcp., speelvreugde, regelkennis - fairplay spelen een rol in de selectie. 
 
Wat valt er te winnen, buiten die hele mooie bokaal voor het team (nu in bezit van de Batouwe). 
De ervaring op zich, de contacten, andere banen en het plezier in het golfspelletje. 
 
Carpoolen is niet alleen voordelig, maar kan ook heel gezellig zijn (eigen individueel initiatief). 
 
Vanaf 2014 is een nieuwe regeling toegepast. Spelers, die minstens 3 jaar achter elkaar hebben gespeeld in 
de Klaverblad competitie, lopen de kans voor 1 jaar op de reservelijst te worden geplaatst. Het jaar daarop kan 
wederom worden deelgenomen en start men met een schone lei. 
 
 
Inmiddels zijn ook de speeldatums bekend: 
 
Woensdag 13 April Oude Maas Rhoon Tegen Batouwe Tiel 
Woensdag  11 Mei Oude Maas Rhoon   ‘’ Kleiburg Brielle 
Woensdag 25 Mei Batouwe Tiel   ‘’ Oude Maas Rhoon 
Maandag 13 Juni Kleiburg Brielle    ‘’ Oude Maas Rhoon 
Woensdag  6 Juli Oude Maas Rhoon    ‘’ Almkreek Almkerk 
Maandag  25 Juli Almkreek Almkerk    ‘’ Oude Maas Rhoon 
Woensdag 14 September Batouwe Tiel Slotdag voor alle deelnemers 
 
 
Uw Captain:  Piet Alderliesten piet@alderliesten.nl 
 
Co- Captain:   Hette Krikke 
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