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Wintercompetitie 2018-2019 
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement 

 

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement algemeen 

van Golf Club Golf Residentie Dronten, zie elders op de website. 

 

 In de maanden november 2018 t/m februari 2019 worden acht wedstrijden 

gespeeld die meetellen voor het algemeen klassement. 

Indien sprake is van wintergreens (uitholen middels één normale putterlengte), 

tellen deze wedstrijden mee voor het eindklassement. 

 

 De wedstrijdvorm voor alle wedstrijden is texas scramble stableford met 

handicapverrekening, met uitzondering van de “stokkenbonus” wedstrijd die 

individueel stableford met handicapverrekening is.  

 

 Heren spelen van geel, dames spelen van de rode tee. 

 

 Het deelnemersveld wordt ingedeeld door de wedstrijdcommissie. Er wordt 

gespeeld in flights van drie deelnemers. Indien dit, in verband met het totaal 

aantal inschrijvingen niet mogelijk is, wordt een vierbal(len) samengesteld.  

 

 Alle drie spelers slaan af, kiezen vervolgens de bal waarmee zij de volgende 

slag willen doen.  De andere spelers plaatsten hun bal binnen een kaartlengte 

van de gekozen bal en spelen van deze plek verder.  Degene wiens bal gekozen 

is doet geen volgende slag; zodat na elke slag steeds twee 1andere spelers 

verder spelen.  Op deze manier wordt de hele hole uitgespeeld.  

 

 Er kan ingeschreven worden voor deelname aan de achttien- of negenholes 

wedstrijd. De negenholes spelers starten na de achttien holes flights. 

 

 De score van de negenholes flights wordt verhoogd met de gemiddelde score 

van alle achttienholes flights op de tweede negen. 

                                                           
1 In geval van een vierbal mogen drie andere spelers hun slag doen. De wedstrijdcommissie is bekend met dit kleine 
voordeel. Dit wordt overigens deels gecompenseerd door het toegekende aantal handicap slagen. Tevens zal de 
wedstrijdcommissie er op toezien dat spelers niet meerdere keren in een vierbal worden ingedeeld. 
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 De dag-winnaars zijn de deelnemers in de flight met de meeste stableford 

punten. 

 

 Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men tenminste vijf 

maal hebben deelgenomen. De speler met het hoogste aantal stableford punten 

over zijn beste vijf wedstrijden is de winnaar. 

 

 Bij een gelijke eindstand wordt gehandeld conform het algemeen reglement. 

 

 Iedere speler wordt geacht de prijsuitreiking bij te wonen, of zich met een 

geldige reden af te melden bij de wedstrijdleiding. 

 

 Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 per wedstrijd, ongeacht of men deelneemt aan 

de achttien- of negenholes wedstrijd. 

 

 Bij situaties waarbij het reglement geen uitkomst biedt, beslist de 

wedstrijdleiding. 

 

 

De wedstrijdcommissie. 

 


