
‘Club van 81’ 
 
Alle birdies die in officiële clubwedstrijden worden geslagen, worden bijgehouden in een algeheel 
birdie-klassement voor de ‘Club van 81’ (-27 op Cruquius/Leeghwater/Lynden). 
 
Wanneer minstens éénmaal op alle 9 holes van één van onze wedstrijdparcoursen, Leeghwater, 
Lynden en Cruquius, een birdie is geslagen, wordt een ‘bronzen’ taslabel uitgereikt. Wanneer op een 
tweede parcours alle holes gebirdied zijn, wordt een ‘zilveren’ taslabel verdiend.  Een ‘gouden’ 
taslabel is de ultieme beloning voor het scoren van birdies op alle 27 holes van onze wedstrijdbanen. 
Deze leden treden toe tot de eregalerij van spelers die alle 27-wedstrijdholes hebben gebirdied en 
worden hiermee lid van de ‘Club van 81’. 
 
 
Reglement ‘Club van 81’ 

• Alleen birdies geslagen tijdens officiële qualifying strokeplay- of stableford-clubwedstrijden  
(qualifying Dames- en Seniorenochtenden, Zomeravondcompetities en Weco(weekend)-
wedstrijden) tellen mee voor dit birdie-klassement. 

• Dit kunnen qualifying 9- of 18-holes wedstrijden zijn. 

• Eagles, abatrossen en condors worden voor dit klassement als birdie aangemerkt. 

• Heren spelen van de gele of witte tees. 

• Dames spelen van de blauwe of rode tees. 

• Nadat op alle 9 holes van een van de drie wedstrijdparcoursen een Birdie is geslagen, 
ontvangt de speler een ‘bronzen’ taslabel.  

• Nadat op alle 18 holes van twee van de drie wedstrijdparcoursen een birdie is geslagen, 
ontvangt de speler een ‘zilveren’ taslabel.  

• Nadat op alle 27 holes van de drie wedstrijdparcoursen een birdie is geslagen, ontvangt de 
speler een ‘gouden’ taslabel.  

• Men kan op verschillende holes meerdere birdies hebben geslagen, voordat de laatste hole 
(eindelijk) wordt gebirdied.  

• Nadat alle holes zijn gebirdied op een bepaalde lus, wordt de stand op 0 gezet op de 
betreffende baan en begint de teller hier opnieuw. 

• Spelers kunnen meerdere ‘bronzen’, ‘zilveren’ en ‘gouden’ taslabels verdienen. 

• Aan het slaan van 27 birdies op alle 27 holes van Cruquius/Leeghwater/Lynden is geen 
tijdslimiet gesteld. De birdies worden meegenomen naar een volgend golfseizoen, net 
zolang totdat alle 9 holes van een parcours gebirdied zijn.  
 


