
 

 
 

Protocol 

Maandmedal  

 
 
De Maandmedal (MM) is een maandelijks (behalve in de wintertijd) terugkerende prestatieve 

wedstrijd, gespeeld afwisselend op zaterdag en zondag. De wedstrijden worden georganiseerd 

door de Wedstrijdcommissie.  

 

De afdeling naar Topgolf stelt, na overleg met de Wedstrijdcommissie en de afdeling Verder 

met Golf, de regels voor de MM vast, zoals in dit protocol vastgelegd. 

 

Voor wie? 

Deelname aan de MM staat open voor alle clubleden met een maximale handicap van 36.  

Diegenen die aan minimaal 5 MMs meegedaan hebben, komen in aanmerking voor het 

eindklassement als zij ook aan de finale-MM meedoen. De einduitslag wordt bepaald door de 

beste 5 scores van de MM’s waaraan men heeft meegedaan plus die van de finale-MM.  

De speler die tijdens de MMs de meeste birdies heeft gemaakt, is winnaar van de birdie 

trofee. Dit hoeft dus niet de speler te zijn die minimaal 5 MMs heeft gespeeld.  

De plaatselijke regel: “Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren is of buiten de baan 

is” is tijdens deze wedstrijden niet van toepassing. 

• spelers met een hcp <20, spelen strokeplay. De uitslag van elke wedstrijd wordt bepaald 

door het bruto aantal slagen min de playing hcp van de speler. 

• spelers met hcp t/m 11.4 spelen van witte en blauwe tees,  

• spelers met hcp 11.5 t/m 19.9 spelen van gele en rode tees.  

 

Omdat de uitslag van alle wedstrijden wordt vastgesteld met hcp-verrekening is er slechts 1 

klassement voor alle spelers en speelsters met een hcp <20. Hierdoor is er geen probleem met 

spelers die vanwege de schommeling van hun hcp de ene keer van wit/blauw en de andere 

keer van geel/rood afslaan. 

 

• voor de spelers met hcp 20 t/m 36 is de spelvorm stableford. Zij spelen van gele en rode 

tees. Ook voor deze spelers en speelsters wordt slechts 1 klassement bijgehouden. 

 

Elke speler speelt het hele jaar in de categorie (strokeplay of stableford) waarin hij/zij in 

zijn/haar eerste wedstrijd is ingedeeld, ook al zou hij/zij door verandering van de hcp tot een 

andere categorie gaan behoren. 

 

De indeling voor de finale-MM wordt gedaan op basis van de competitiestand.  

Spelers die niet voor het eindklassement in aanmerking komen omdat zij aan te weinig MM’s 

hebben meegedaan, kunnen wel meespelen met de finale-MM. Zij starten in de eerste flights. 

 

Voor deelname aan de wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 



 

Prijsuitreiking 

• Voor iedere categorie (strokeplay en stableford) is er na elke wedstrijd een prijsuitreiking 

voor de beste 2 spelers.  

o voor de 1ste prijs: 2 doosjes balletjes,  

o voor de 2de prijs 1 doosje balletjes.  

o tussen de aanwezige spelers, behalve de prijswinnaars, wordt vervolgens 3 keer 1 

doosje balletjes verloot. 

o voor de beste 3 spelers van het overall klassement worden cadeaubonnen 

beschikbaar gesteld ter waarde van €25,-, €20,- en €15,-. 

 

Benodigde starttijden 

De ervaring van de afgelopen 3 jaar leert dat er 40 tot 60 deelnemers zijn per wedstrijd. 

Als we starten op hole 1 en hole 10, dan is er per starthole 1.00 uur nodig. 

Omdat we graag een gezellige nazit willen creëren met een daghap zal de aanvangstijd 

zodanig zijn dat de laatste flight rond 19.00 uur binnen is. Ook zal de aanvangstijd in het 

najaar afhankelijk zijn van de ondergang van de zon. 

 

 

Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient door de betreffende deelnemer 

vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding. 

 

Handicarts of andere kunstmatig voortgedreven en geaccepteerde voertuigen zijn alleen 

toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart. 

 

Spelers die zich hebben ingeschreven voor een MM en zich niet of na bekendmaking van de 

startlijst hebben afgemeld, worden uitgesloten van deelname aan de volgende MM. De 

wedstrijdleiding beoordeelt of de reden van afmelding aanleiding kan zijn om van deze regel 

af te wijken. 
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