
Reglement Piet Siebbeles Herenmiddag en avond 

1. De Piet Siebbeles Herencommissie biedt een zomer en een winter programma aan 
 
1.1. De Piet Siebbeles Herenavond vindt wekelijks plaats in de zomer en loopt van de 1

e
 dinsdag na het ingaan 

van de zomertijd t/m de laatste dinsdag van september van een jaar. 
1.2. De Piet Siebbeles Herenmiddag vindt wekelijks plaats in de winter en loopt van de 1

e
 vrijdag van oktober 

t/m de laatste vrijdag van maart van een jaar. 
 

2. Voorwaarde voor deelname 
 
2.1. Uitsluitend mannen kunnen deelnemen. 
2.2. Deelname aan de 18 holes qualifying wedstrijden t/m EGA hcp. 36 
2.3. Deelname aan de 9 holes qualifying wedstrijden t/m EGA hcp. 54 
2.4. Deelname aan de 9 holes non qualifying wedstrijden v.a. baanpermissie. 
2.5. Deelname door daluurleden is na 16:00uur mogelijk. 
2.6. Deelname door gastspelers is mogelijk (greenfee te betalen via secretariaat) 

 

3. Minimale leeftijd 
 
3.1. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar 

 

4. Wedstrijdvormen 
 
4.1. De 18 holes qualifying wedstrijden worden in strokeplay of Stableford gespeeld. 
4.2. De 9 holes qualifying wedstrijden worden in strokeplay of Stableford gespeeld. 
4.3. Alle overige 9 holes wedstrijden worden in diverse wedstrijdvormen gespeeld. 

 

5. Handicap 
 
5.1. Er wordt in 1 categorie gespeeld. 
5.2. Bij non qualifying wedstrijden spelen de deelnemers met hcp. 36 t/m 54 voor exact hcp. 36. 
5.3. Deelnemers met baanpermissie spelen voor exact hcp. 36. 

 
6. Afslagplaats 

 
6.1. De 9 en18 holes qualifying wedstrijden worden naar keuze v.a. de witte, blauwe, gele (standaard) of rode  

tee gespeeld. 
6.2. Voor extra prijzen zoals neary. Longest, enz. dingen uitsluitend deelnemers mee die vanaf de witte of gele 

tee spelen. 

 
7. Aantal deelnemers 

 
7.1. Geen beperking. 

 

8. Inschrijfgeld 
 
8.1. € 2,- per persoon 

 

9. Indeling van de flights 
 
9.1. Doorgaans in flights van 3 personen. 

 

10. Berekening van de daguitslag 
 

10.1. Bij de 9 en18 holes qualifying wedstrijden is per wedstrijd de speler met het hoogst aantal stableford-
punten c.q. de beste netto score winnaar. 
Note: Van de scores behaald bij de 18-holes wedstrijden tellen de scores over de 1

e
 9 holes ook mee voor 

de daguitslag. 



10.2. Bij non qualifying wedstrijden is afhankelijk van de spelvorm per wedstrijd de speler met het hoogst aantal 
stableford-punten c.q. de beste netto score c.q. de meest gewonnen holes (Vossenjacht) c.q. de meeste 
punten (Amerikaantje) winnaar. 

10.3. Bij non qualifying teamwedstrijden is per wedstrijd het team met het hoogst aantal punten c.q. de beste 
netto score winnaar. 

10.4. Als er meerdere spelers of teams zijn met een gelijke score wordt de uitslag bepaald op basis van laagste 
exact-handicap. 
Ingeval het resultaat dan nog gelijk is, beslist het lot. 
 

11. Klassementen 
 

11.1. Voor de 9-holes wedstrijden wordt zowel de zomer als winter een klassement bijgehouden. 
Note: Van de scores behaald bij de 18-holes wedstrijden tellen de scores over de 1

e
 9 holes ook mee voor 

het klassement. 
11.2. Voor de 18-holes qualifying wedstrijden wordt een klassement bijgehouden. 
11.3. Alle daguitslagen worden omgezet naar Grandprixpunten. (zie bijlage) 
11.4. Winnaar van het klassement van de 9-holes Herenmiddagwedstrijden is de speler met het hoogst 

behaalde aantal punten over 15 wedstrijden en wordt winnaar van de Piet Siebbeles Bokaal.  
Als een speler meer dan 15 wedstrijden heeft gespeeld vervallen de slechtste scores. 

11.5. Winnaar van het klassement van de 18-holes Herenmiddagwedstrijden is de speler met het hoogst 
behaalde aantal punten over 5 wedstrijden en wordt winnaar van het 18-holes klassement. 
Als een speler meer dan 5 wedstrijden heeft gespeeld vervallen de slechtste scores. 

11.6. Winnaar van het klassement van de 9-holes Herenavondwedstrijden is de speler met het hoogst 
behaalde aantal punten over 15 wedstrijden en wordt winnaar van het 9-holes winterklassement. 

11.7. Indien de baan 1 of meerdere dagen gesloten is (voor alle klassementen) kan de Herencommissie het 
aantal meetellende wedstrijden worden aangepast. 

11.8. Resultaten van deelnemers met baanpermissie en gastspelers tellen niet mee voor de klassementen. 
 

12. Prijzen 
 

12.1. De dagprijzen bestaan uit flessen wijn, golfballen, of repen chocolade 
12.2. De klassementsprijzen bestaan uit waardebonnen. 
12.3. Winnaars van de 9- en 18 holes wedstrijden ontvangen de (eeuwig durende) “Piet Siebbeles Bokaal”. 

De naam van een winnaar zal vermeld worden op de bokaal. 
 

13. Geschiedenis 
 

13.1. In 1989 heeft ons erelid Piet Siebbeles de Herenmiddag- avond in het leven geroepen die in de zomer op 
elke dinsdagavond en in de winter op elke vrijdagmiddag georganiseerd werd.  
Naast de Herenmiddag-avond heeft Piet in datzelfde jaar ook de Mixedmiddag (op elke donderdag) 
ingesteld. 
 
Tot aan het overlijden van Piet Siebbeles in 2007 kende de Herenavond uitsluitend 9-holes wedstrijden die 
altijd geleid werden door Piet, bij hoge uitzondering mocht iemand assisteren en/of zelfs een wedstrijd 
leiden als Piet op vakantie was (gebeurde zelden). 
Als eerbetoon aan Piet Siebbeles zitten de huidige wedstrijdleiders nog altijd op de speciale “Piet 
Siebbeles fauteuil” die sinds 1999 ons clubhuis opsiert. 
Sinds 2007 is de naam van de Herenmiddag-avond omgedoopt naar de “Piet Siebbeles Herenmiddag-
avond. 
 
Vanaf 1994 wordt ook een jaarklassement bijgehouden, op de prachtige (eeuwig durende) wisselbokaal 
staan de namen van alle winnaars. 
 
Na het overlijden van Piet is een Herencommissie gevormd waarvan Gerard Lasonder de eerste voorzitter 
was. 
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