Hole-in-one reglement Golfclub Kavel II Beemster
Een hole-in-one betekent dat een golfer in één slag de bal vanaf de afslagplaats
(tee) in de hole slaat.
Het is een hele eer voor een golfer om een hole-in-one te slaan, maar er is ook
een nadeel aan verbonden. De etiquette schrijft namelijk voor dat een golfer na
het maken van een hole-in-one de hele club een rondje geeft. Men kan zich hier
zelfs tegen verzekeren (https://www.europeesche.nl/verzekering/golfverzekering).
Heeft iemand eenmaal een hole-in-one geslagen, dan kan hij lid worden van de
BOLS hole-in-one-club, indien deze hole-in-one voldoet aan de voor dit
lidmaatschap gestelde voorwaarden. Bij het lidmaatschap horen een
certificaat en een prijs. Dit marketinginitiatief van de firma Bols registreerde
sinds de oprichting in 1927 meer dan 21.000 holes-in-one.
De BOLS hole-in-one club kent een Wall of Fame bestemd om te plaatsen in
het clubhuis waarop de gegevens van de clubleden worden vermeld die een
BOLS hole-in-one hebben geslagen.
Bij de BOLS hole-in-one club zijn slechts vier leden van de Beemster
geregistreerd.
Beemster hole-in-one
Om in aanmerking te komen voor erkenning van een Beemster hole-in-one,
moet de hole-in-one voldoen aan alle door de Handicapcommissie en de
Regelcommissie gestelde volgende voorwaarden:
- de hole-in-one wordt gescoord tijdens een Qualifying wedstrijd,
uitgeschreven en geleid door de Wedstrijdcommissie dan wel één van
haar subcommissies of tijdens het lopen van een Qualifying kaart;
- de hole-in-one wordt gescoord tijdens een ronde over negen of
achttien holes;
- de hole-in-one wordt gescoord op een baan onder Qualifying
condities;
- de hole-in-one wordt gescoord in aanwezigheid van ten minste één
medespeler;
- de speler of speelster dient lid te zijn van Golfclub Kavel II Beemster.
Procedure:
 Bij een Qualifying kaart stuurt de speler/speelster een kopie van de
volgens de reglementen ingevulde scorekaart voor controle naar de
Handicapcommissie. Na goedkeuring stuurt de Hcp-commissie deze kaart
ter archivering van de hole-in-one aan het secretariaat van de club.
 Bij een Qualifying wedstrijd stuurt de wedstrijdleiding een kopie van de
volgens de reglementen ingevulde scorekaart voor controle naar de
Handicapcommissie. Na goedkeuring stuurt de Hcp-commissie deze kaart
ter archivering van de hole-in-one aan het secretariaat van de club.
 Het secretariaat draagt zorg voor vermelding op het daarvoor bestemde
bord.

Hole-in-one BOLS
Een hole-in-one is voor de meesten een eenmalige ervaring en ook de
omgeving ziet dat zo. Een hole-in-one moet voor de vergetelheid behoed
worden. Daarom zorgt de Bols Hole-in-one Club al sinds 1927 voor erkenning
en registratie.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een gratis en levenslang lidmaatschap van
deze historische club, moet de hole-in-one voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de hole-in-one wordt gescoord tijdens een volledige ronde van ten
minste negen holes op een baan met een minimale lengte van 1375 m,
onder qualifying conditions en in aanwezigheid van ten minste één
medespeler;
- een uitzondering geldt voor een hole-in-one gescoord tijdens een
officiële wedstrijd over een aaneengeschakelde ronde van negen holes
of door een speler, die in het bezit is van een dispensatieregeling;
- de maker van de hole-in-one dient geregistreerd te zijn bij een
internationaal erkende Golf Federatie;
- de minimale lengte van de hole-in-one slag bedraagt bij de heren
honderd meter en bij de dames tachtig meter, waarbij wordt
uitgegaan van de lengte zoals opgegeven op de scorekaart;
- een hole-in-one gemaakt op een wintergreen is ongeldig;
- ook wanneer de hole-in-one wordt gemaakt op een buitenlandse
baan, dient aan alle hier genoemde voorwaarden te worden voldaan.
Procedure
Voldoet de hole-in-one aan alle genoemde voorwaarden, dan moet de
gebeurtenis binnen een termijn van drie maanden officieel worden
aangemeld. Hiervoor geldt de volgende procedure:
- de volledig ingevulde scorekaart of een kopie daarvan wordt
ondertekend door de speler zelf, door minimaal één marker/getuige
en door de secretaris van de vereniging waar de hole-in-one geslagen
is;
- de ondertekende scorekaart dient samen met het daartoe bestemde,
officiële registratieformulier te worden opgestuurd naar de Bols Holein-one Club;
- de scorekaart wordt na registratie geretourneerd;
- het nieuwe lid ontvangt een officiële bevestiging van het lidmaatschap
en een Bols Hole-in-one welkomstpakket. Zie ook:
http://www.bolsholeinone.nl/

