
Definities bijzondere prestaties

Neary 

Op een par 3 hole moet de bal vanaf de voorgeschreven tee met de eerste slag op de green 
worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend. Een met de eerste 
slag geholede bal is geldig voor de neary-prijs.

Tweary

Op een par 3, par 4 of par 5 hole moet de bal vanaf de voorgeschreven tee met maximaal de 
tweede slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is 
bepalend. Een met de eerste of  tweede slag geholede bal is geldig voor de tweary-prijs.

Longest drive

Op de door de wedstrijdleiding aangegeven hole moet de bal vanaf de voorgeschreven tee 
met de eerste slag op de fairway tot stilstand komen. De afstand van het midden tussen de 
twee teemerken vanwaar is afgeslagen tot de ligplaats van de bal is bepalend voor het 
aanwijzen van de winnaar van de longest drive.

Hole in one (hio)

Een “hole in one” (hio) betekent dat een speler bij de eerste slag op een hole, in één slag de 
bal vanaf de afslagplaats in de hole slaat. 

Eagle

Er is sprake van een eagle, wanneer een speler met z'n tweede slag op een par 4-hole, of 
met z'n derde slag (inclusief strafslagen) op een par 5-hole, z'n bal in de hole slaat.

Albatros

Er is sprake van een albatros, wanneer één speler met z'n eerste slag op een par 4-hole, of 
met z'n tweede slag (inclusief strafslagen) op een par 5-hole, z'n bal in de hole slaat.

Baanrecord

Er is sprake van een baanrecord wanneer het bruto aantal slagen van een speler tijdens een 
18 holes ronde op de CC of op de Par 3-4 minder is dan het bestaande baanrecord. Een 
evenaring van het record wordt niet gehonoreerd.



Aanvullende condities en regels 

- Er is gespeeld onder qualifying condities
- De speler is lid van Golfclub Bleijenbeek
- De minimale lengte van de hole bij een hio is 100m voor de heren en 80m voor de 

dames
- Als bewijs van een bijzondere prestatie dient een volledig ingevulde scorekaart, 

ondertekend door een officiële marker, te worden ingeleverd bij de R&H-commissie
- Voor de CC en Par 3-4 gelden dezelfde regels

Voor een baanrecord geldt verder:

- De score is gemaakt tijdens een wedstrijd

-     De heren spelen van de witte tee op de CC of de gele op de Par 3-4; de dames spelen 
van de blauwe tee op de CC of de rode op de Par 3-4

-     De plaatsingsregel is niet van toepassing tijdens de wedstrijd 

Qualifying condities      

- De minimale lengte van de te spelen baan bedraagt 2750 m. voor 18 en 1375 m. voor
9 holes.

- De rating van de baan is verricht door de NGF in overeenstemming met het USGA 
Course Rating System.

- De lengte van de te spelen baan wijkt voor 18 holes niet meer dan 100 m. of voor 9 
holes niet meer dan 50 m. , af van de gemeten lengte.

- De teemarkers zijn geplaatst volgens regel 6.2b(4)
- Tijdens de ronde zijn de Rules of Golf volgens de R&A Rules Limited van toepassing.
- De speelvorm is strokeplay, bogey/par of stableford, waarbij bij de laatste 2 volledige

handicapverrekening plaats moet vinden.
- Er wordt gespeeld met een officiële marker.

Procedure aanmelden bijzondere prestatie

- De wedstrijdleider stelt na de wedstrijd de R&H-commissie in kennis middels een 
email naar beumer.rt@gmail.com (cc naar webmaster@golfclubbleijenbeek.nl) met 
de datum, de naam van de speler, de baan waarop gespeeld is en de hole waar de 
bijzondere prestatie geleverd is.
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- Indien dit gebeurt tijdens het spelen van een qualifying kaart buiten een wedstrijd, 
dan doet dit de betreffende speler.

- De wedstrijdleider of de speler deponeert de correct ingevulde kaart in een 
herkenbare envelop in de kaartenbak beneden in de gang.

- De R&H-commissie controleert de kaart en de echtheid van de bijzondere prestatie.

- Na goedkeuring zorgt de voorzitter van de R&H-commissie voor publicatie op de 
daarvoor bestemde plaquette in het clubhuis en in de corresponderende tabel op de 
website.

Wil je van de bijzondere prestatie een stukje op de site, dan moet je daar zelf voor 
zorgen.

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer

 


