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Aanpassing in handicapgrenzen Strokeplay – Stableford voor Dames en Heren LGK 2019 

 

De Limburgse Golf Kampioenschappen worden gehouden op zondag 6 oktober 2019 op golfclub 
Hoenshuis. Aan de hand van de inschrijvingen is de balans opgemaakt voor de indeling van de 
wedstrijden. Volgens het reglement moest de aanmelding gedaan zijn vóór 15 september 2019.  

Helaas hadden we op die datum nog niet alle inschrijvingen ontvangen. Na overleg is besloten om 
verenigingen de mogelijkheid te bieden deelnemers aan te melden tot 30 september 2019 16.00 uur. 
Inmiddels is de inschrijving gesloten en kunnen wijzigingen alleen in zeer bijzondere gevallen 
worden gehonoreerd, dit ter beoordeling van de organisatie LGK 2019. 

In het wedstrijdreglement zijn de grenzen aangegeven voor de categorieën Strokeplay en Stableford. 
Uit de inventarisatie van de ingeschreven deelnemers blijkt nu dat bij zowel de dames als bij de 
heren de aantallen in de twee categorieën heel verschillend zijn. De organisatie heeft intern overleg 
gehad en het besluit genomen dat: 

 De handicapgrens voor de Dames Strokeplay verhoogd wordt naar 11.9 
 De handicapgrens voor de Heren Strokeplay verhoogd wordt naar 10,9. 

Door de aanpassing van de handicapgrenzen zijn er nu vrijwel evenveel Strokeplay (13 i.p.v. 
oorspronkelijk 9) als Stableford flights (12 i.p.v. 17), hetgeen de doorloop in de wedstrijd zal 
bevorderen. Het Reglement van Deelname zal t.a.v. artikel 5 worden aangepast door een addendum 
toe te voegen.  

De verenigingen en teams worden middels dit bericht van de wijzigingen van de handicapgrenzen op 
de hoogte gebracht en de organisatie zal deze aanpassing tevens vermelden op de website en in het 
Magazine dat vrijdag 4 oktober a.s. wordt uitgegeven. 

De indeling zal op grond van de volgende handicaps plaatsvinden: 

 Dames Strokeplay t/m     11,9 
 Dames Stableford 12,0 – 24.0 
 Heren Strokeplay t/m      10,9 
 Heren Stableford 11,0 – 24,0 

Op de teamscore heeft deze aanpassing van de handicapgrenzen geen invloed. Alle scores, zowel van 
de Strokeplay als van de Stableford wedstrijd, worden voor de teamscore uitgedrukt in Stableford 
punten. 

Wilt u uw spelers van deze wijziging op de hoogte brengen. Bij voorbaat dank. 
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