
Reglement Vos Capelle High Five Heerendagen 2022 
(4 maart 2022 update) 

___________________________________________________________________ 
 
Algemeen 
Op de Heerendagen wordt HIGH FIVE gespeeld op 9 maart, 13 april, 1 juni, 29 juni, 3 augustus, 
7september, en 12 oktober.  Deelname is mogelijk met handicap van 54,0 of minder, echter de maximale 
toegepaste playing handicap is 45 voor de spelers met een hogere handicap.   
 
18-holes-spelers 
De spelvorm is Stableford - High Five. Dat betekent dat op alle holes Stableford wordt gespeeld en: 

 dat van de 1e negen holes vijf holes (scores) meetellen voor HIGH FIVE-punten, maar dat daarbij: 
o één par-3 geteld moet worden; 
o één par-5 geteld moet worden; 
o drie par-4’s geteld moeten worden. 

 dat van de 2e  negen holes vijf holes (scores) meetellen voor HIGH FIVE-punten, maar dat daarbij: 
o één par-3 geteld moet worden; 
o één par-5 geteld moet worden; 
o drie par-4’s geteld moeten worden. 

 dat het totaal van de 1e negen en de 2e negen (5 + 5 = 10 scores) de dagscore oplevert die meetelt 
voor de High Five-prijzen aan het einde van het seizoen. 

 
9-holes-spelers. 
Voor degenen die inschrijven voor 9 holes wordt de score ook volgens bovenstaande manier 
berekend, maar dan uiteraard voor slechts 5 scores (één par-3, één par-5 en drie par-4’s). 
Deze score over 9 holes wordt daarna verdubbeld. 
De 9-holes-spelers die incidenteel inschrijven voor 18 holes, krijgen een dagscore over alle 18 
holes. Stoppen zij echter na 9 holes dan krijgen zij over de 2e negen holes 0 punten. 
 
Bepaling winnaar: 

 Er zijn maximaal zeven HIGH FIVE-wedstrijden om HIGH FIVE-punten te verdienen; 

 Elke HIGH FIVE-wedstrijd waaraan wordt deelgenomen, telt mee; 
o Bij 7 deelgenomen wedstrijden tellen de beste 5 mee voor de eindscore; 
o Bij 6 deelgenomen wedstrijden tellen de beste 5 mee voor de eindscore; 
o Bij 5 deelgenomen wedstrijden tellen al deze 5 wedstrijden mee voor de score; 
o Bij 4 deelgenomen wedstrijden tellen al deze 4 wedstrijden mee voor de score; 

 Spelers moeten minimaal vier keer meegedaan hebben om in aanmerking te komen voor de HIGH 
FIVE-prijzen; 

 Bij elke wedstrijd wordt gespeeld met de actuele exact handicap en de daarvan afgeleide playing 
handicap; 

 De speler die over de voor de eindscore meetellende wedstrijden (vijf of vier) het hoogste 

 aantal HIGH FIVE-punten heeft behaald, is de winnaar; 

 Bij een gelijke totaal-score wint de speler die de meeste HIGH FIVE-wedstrijden heeft 
gespeeld. Is ook dat gelijk, dan beslist de hoogst behaalde dagscore. Is de dagscore ook gelijk, dan 
is de speler met de laagste handicap winnaar.  Eindigen een 18 holes speler en 9 holes speler met 
hetzelfde aantal punten dan wint de 18 holes speler. 

 
Overige informatie 

 Lever direct na de wedstrijd een duidelijk leesbare kaart in waarop de stableford-punten zijn 
genoteerd; 

 De HIGH FIVE-tussenstand wordt na elke wedstrijd op de site van de Heerendag gepubliceerd. 
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