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Zesde Senioren Kampioenschap  ECPG  
Vrijdag 20 augustus 2021 

 
 
ALGEMEEN 
Het 6de Senioren kampioenschap voor heren en dames wordt gespeeld op vrijdag 20 augustus over 2 
ronden van 18 holes. 
 
08:40 uur:   eerste ronde Single Stableford zonder Hcp : maximum 27 spelers/18 holes :–start op 

hole 1 – spelers met de laagste hcp’s starten eerst. De 27 beste WHS-handicaps van de 
inschrijvers voor het kampioenschap komen in aanmerking. De verdeling heren/dames 
wordt berekend volgens de verhouding van het totale aantal heren en dames leden. 

 

±13:00 uur: lunch Table 10 – best vooraf reserveren (en individueel te betalen) 
 
13.30 uur: tweede ronde Strokeplay:– start op hole 1 –spelers met beste score in de eerste ronde 

spelen het  laatst. Na de eerste ronde wordt een verrekening naar ‘strokes’ gedaan. De 
beste 18 spelers en speelsters worden weerhouden (aantal heren/dames in verhouding 
met inschrijvingen). 

 
18 uur:  Prijsuitreiking – uitreiking van de bekers aan de Seniorenkampioen dames en heren. 
 
18.15 uur:  Afsluiting met het glas van de vriendschap aangeboden door de seniors captain en vice-

captain. 
 
FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP 
 
Eerste ronde : (max 27 spelers) – eerste flight om 8:40 uur – spelen zonder hcp verrekening 
- Birdie: 3 punten 
- Par: 2 punten 
- Boogie: 1 punt 
- Bij méér slagen dan Boogie = bal oprapen 
 
Na deze ronde wordt een verrekening naar « strokes » gedaan. Deze « strokes » worden 
meegenomen naar de tweede ronde. 
 
Bvb: je speelt ‘s morgens 22 stableford punten. De Par van de baan bedraagt 56, 
hierbij worden dan (36-22) 14 strokes bijgeteld zodat je score 70 bedraagt. Deze 70 neem je mee 
naar de namiddag. 
 
Tweede ronde(18 spelers = 6 flights van 3) – eerste flight om 13.30 uur – de beste spelers van ‘s 
ochtends starten als laatsten. 
 
Met een cut van de beste 18 spelers van ‘s ochtends wordt op 18 holes in strokeplay gespeeld = alle 
slagen optellen en  elke hole uitspelen. 
 
De resultaten van ‘s ochtends worden meegenomen naar de namiddag, daarbij worden het totaal 
aantal slagen van de namiddag geteld. 
 
Bvb : in de namiddag worden de 18 holes in 54 slagen uitgespeeld = totaal aantal behaalde punten 
bedraagt dan 70 (score van ‘s ochtends) + 54 = EINDSCORE 124 ! 
 



 

 2 

 

De Senoren kampioenen worden de speler en speelster met de laagste eindscore. 
 
Indien nodig (bij gelijke stand) volgt een sudden death play-off vanaf hole 1, tot wanneer winnaar 
bekend is, er dus wordt verder gespeeld totdat een hole wordt gewonnen door één van de spelers. 
 
DEELNAME VOORWAARDEN 
 

- Maximale WHS Handicap voor deelname is 34. 
- Inschrijven via Begolf, de 27 laagste WHS-handicaps van de inschrijvers voor het kampioenschap 

komen in aanmerking. De verdeling heren/dames wordt berekend volgens de verhouding van 
het totale aantal heren en dames leden. 

- Spelers moeten ECPG Zwijnaarde als « home » club hebben. 
- In de periode 26/06/2020 tem. 18/06/2021 (door corona beperkingen) aan minstens 3 senioren 

wedstrijden  (intern of extern) hebben deelgenomen.  
- Het dragen van het clubuniform is aangewezen: witte polo, rode pull, blauwe broek of rok 
- Inschrijvingsbijdrage: 10 euro overschrijven op de senioren rekening BE35 7310 0696 1137 tegen 

16/08/21 of contant voor de start. 
 
Wedstrijdcomité: de Seniors Captain en Vice-Captain van ECPG ZWIJNAARDE 
 
 
 
Wim Delvaux       Eric Van Gendt 
Seniors Captain       Seniors Vice-captain 

 


