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naam, federatienummer, hcp, datum, terrein, en naam van marker, federatienummer en hcp, en naam van 
medespeler.

- Men kan slechts 1 maal per seizoen dezelfde marker hebben.
- De marker heeft een hcp van 26.4 of lager.
- De EDS kaart kan gespeeld worden over 9 of 18 holes. De keuze (9 of 18 holes) dient duidelijk vermeld 

te worden op het moment van de registratie en vóór de ronde wordt gestart. Het gebruik van een 
gemotoriseerd golfvoertuig (golfbuggy, tricycle) is niet toegelaten.

- Beperkt tot 5 kaarten per kalenderjaar.
- Beperkt tot spelers van categorie 2 tot 5 (Hcp 4,5 tot 36).
- Spelers van categorie 1 (plus - 4.4) kunnen maximaal 3 EDS kaarten (18 holes) spelen om hun non-

confirmed hcp om te zetten naar een confirmed hcp. 
- De door de speler en marker ondertekende, en door de bezochte club afgestempelde, kaart dient zo snel 

mogelijk op het secretariaat binnengeleverd te worden met opgave van de Exact en Playing Handicap. 
Niet binnengeleverde scores zullen beschouwd worden als No Return.

Een EDS kaart wordt pas aanvaard na goedkeuring door het Handicapcomité.

Kledijcode Brabantse Golf 

Door de Baan en op Oefenaccomodaties
Dames
• Blouse (polo, hemd, T-shirt) met of zonder mouwen, met of zonder kraagje 
• Lange broeken (joggingpakken niet toegelaten)
• Alle jeans, effen en egaal van kleur en niet gescheurd en/of uitgerafeld
• Bermuda of broekrok (shorts niet toegelaten)
• Golfschoenen (metalen spikes niet toegelaten)

Heren
• Polo, hemd met mouwen en kraagje
• Golf T-shirt met mouwen en aansluitende hals
• Lange broeken en golf (knie)broeken (joggingpakken niet toegelaten)
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• Alle jeans, effen en egaal van kleur en niet gescheurd en/of uitgerafeld
• Bermuda (shorts niet toegelaten)
• Golfschoenen (metalen spikes niet toegelaten)

Prijsuitreikingen

Na elke competitiewedstrijd, en uit respect voor de sponsors,
vragen wij vriendelijk aan elke deelnemer om aanwezig te zijn op de prijsuitreikingen.

Zonder tegenbericht zullen deze steeds plaats vinden
op zaterdag om 19.00 uur
op zondag om 18.30 uur

Wij vragen aan alle deelnemers van een wedstrijd opgefrist en in verzorgde kledij naar de prijsuitreikingen te 
komen, tenzij vooraf een specifieke kledijcode wordt vermeld.

Voor de dames betekent dit netjes en gepast gekleed (geen shorts, golfkledij of golfschoenen).

Voor de heren betekent dit in hemd of geklede polo met kraag (geen T-shirt), al dan niet met das/vest, lange 
broek (geen gescheurde jeans), met stads- of modieuze vrijetijdschoenen (geen golfschoenen) en zonder 
hoofddeksel. Dit geldt eveneens voor junioren maar voor hen is een lange broek niet verplicht.

De spelers die hier niet aan voldoen zullen hun prijs niet in ontvangst kunnen nemen. Wij verwachten van onze 
leden dat zij ook hun gasten op de hoogte brengen van onze kledingvoorschriften.

Enkel individuele spelers en teams die op hun scorekaart bevestigden dat ze aanwezig zouden zijn, zullen 
worden vermeld tijdens de prijsuitreiking. Individuele spelers dienen dus steeds persoonlijk aanwezig te zijn 
om hun prijs in ontvangst te nemen. Bij wedstrijden in teamverband, mag het team vertegenwoordigd worden 
door 1 van de spelers. Deze mag tevens de prijs van het afwezige teamlid in ontvangst nemen.


