
                Vlaggetjes wedstrijd

 
Op zondag 20 maart 2022 organiseren we een vlaggetjes wedstrijd op onze combibaan. 

    (9 holes Par 3 en 9 holes grote baan) 

Om 10.00 uur starten we op de Grote baan met de eerste flight. 

Ook Par 3 spelers mogen hieraan deelnemen. 

Elke speler krijgt bij aanvang een vlag, met nummer, en mag een aantal slagen doen gelijk aan 

zijn playing handicap plus de Par van de baan. Dit staat op de kaart vermeld.   

Voorbeeld: als iemand 23 slagen playing handicap heeft en de combibaan is 59 slagen, krijgt de 

speler 82 slagen.  

 Men speelt zolang tot de hole is uitgeholed. (Strokeplay)   

Alle slagen moeten genoteerd worden. Daar waar de bal ligt, na de laatste slag, plaatst men 

de vlag. Speler en marker melden op hun kaart waar de vlag geplaatst is. 

Winnaar is diegene die zijn vlag het dichtst bij hole 18 heeft geplaatst, of de meeste slagen over 

heeft(Als er, na 18 holes, slagen over zijn vermeld je dat op de kaart van zowel speler als marker)bij een gelijke 

stand wint diegene met de laagste handicap 

• Speelt men bij de laatst slag de bal out of bounce, plaats je de vlag waar je de laatste 

slag hebt gespeeld. 

• Als de bal na je laatste slag in een waterhindernis beland, dient men de vlag te plaatsen 

daar waar de bal de waterhindernis grens heeft gepasseerd. 

• Als met de laatste slag de bal wordt uitgeholed, moet de vlag op de afslag van de 

volgende hole geplaatst worden. 

• Alle geplaatste vlaggen zijn vaste obstakels en mogen niet verplaatst te worden. Heeft 

men hinder van een geplaatste vlag, bij slag of stand,  mag men deze ontwijken en de 

bal droppen binnen 1 stoklengte. Staat een vlag op de green in de putting lijn, mag je de 

bal 15cm naar links of rechts plaatsen. 

• Heeft men geen slagen meer over en de vlag geplaatst, speelt men gewoon de ronde af. 

• Er is een Dames en een Heren competitie 

 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,50 

 

Inschrijven is mogelijk via golfgenius. 

Voor info mail naar: activiteiten@golfvereniginghetcaves.nl 

De inschrijving sluit vrijdag 18 maart om 16.00 uur. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

 

De activiteiten commissie. 
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