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1) De wintercompetitie.  
a) De wintercompetitie is een serie wedstrijden voor vaste teams van 2 

personen, gedurende de maanden november t/m februari. 
b) Er worden 12 wedstrijden gepland, 6 in aaneengesloten weekeinden voor de 

Kerst en 6 ook in aaneengesloten weekeinden in het nieuwe jaar. Speeldag: 
afwisselend op zaterdag en zondag.  

c) Het doorgaan van een wedstrijd is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Het principe geldt dat BAAN OPEN = SPELEN. 

d) Alleen als de laatst geplande wedstrijd niet door kan gaan, kan de 
wedstrijdleiding besluiten deze op een andere dag in te halen i.v.m. de 
afsluiting en prijsuitreiking.  

 
2) Deelname. 

a) Een team bestaat uit 2 personen en kan op iedere manier worden 
samengesteld, dus ongeacht handicap, leeftijd of sekse. 

b) Deelname staat open voor alle leden met een EGA handicap uit de categorie 
1 t/m 6 (t/m handicap 54.0) 

 
3) Inschrijven. 

a) Inschrijven kan via E-Golf4U vóór aanvang van de 1ste wedstrijd. Inschrijfgeld 
bedraagt € 30,00 per team dan wel € 15,00 per persoon vooraf over te maken 
op bankrekening van de Wedstrijdcommissie, NL19 RABO 0141 2058 14 t.n.v. 
STG. Golf Wouwse Plantage onder vermelding team wintercompetitie.  

b) Later inschrijven is mogelijk door zich met een koppelgenoot te melden bij de 
wedstrijdtafel op de dag van een inloopwedstrijd. Inschrijfgeld bedraagt € 6,00 
per team dan wel € 3,00 per persoon per keer. 

c) Inschrijven als vast team is uitgangspunt. Individueel inschrijven is ook 
mogelijk, indien men geen (vaste) teamgenoot heeft. De wedstrijdcommissie 
zal dan proberen de speler te koppelen aan een andere individuele 
inschrijving, in beginsel op volgorde van inschrijving. 

d) De team-inschrijving en de door de wedstrijdcommissie samengestelde teams 
gelden voor de gehele wintercompetitie. 

e) Mocht een speler van een team verhinderd zijn, dan is het toegestaan met 
een andere partner te spelen. Het team speelt dan de wedstrijd buiten 
mededinging en wordt derhalve niet opgenomen in de eindstand van de 
wedstrijd en in de klassementen, en betaalt €6,-- per koppel per keer. 

 
4) Startlijst. 

a) Voor de wedstrijden van de wintercompetitie wordt geen startlijst opgemaakt, 
de competitie is vanaf de eerste wedstrijd een vrije inloop. Deelnemers 
kunnen zich melden bij de wedstrijdtafel vanaf 09.00 uur tot 10.30 uur. Zij 
worden door de wedstrijdleiding aan een ander team gekoppeld en voorzien 
van een starttijd op hole 1 of hole 10.  

b) Er wordt gestart vanaf 09.30 uur. 
c) De laatste wedstrijd van de hele competitie worden als shotgun gespeeld. 

Hiervoor dient men zich daarom apart in te schrijven via E-golf. 



Golf Wouwse Plantage   

Wedstrijdcommissie   

 

Reglementen Deel 5 : Reglement Wintercompetitie 
Vastgestelde versie augustus 2019, wedstrijdcommissie 

 
 

 

d) Het is niet toegestaan om met het eigen team een flight te vormen met een 
team naar keuze. Hierdoor zou geweld worden gedaan aan het doel van de 
competitie, nl. het onderhouden en zo mogelijk aantrekken van de onderlinge 
band tussen alle leden. 

 
5) Spelvorm: 

a) Alle wedstrijden zijn strokeplay wedstrijden met 60% handicapverrekening, 
ongeacht of er op zomer- of wintergreens wordt gespeeld.  

b) Aangezien het een teamcompetitie betreft, is gekozen voor de volgende 
spelvorm:  
Chapman Foursome.  
Beiden slaan af, slaan daarna beiden met de bal van de partner (= slag 2) en 
kiezen daarna de gunstigste bal en spelen daarmee om en om verder. De 3e 
slag wordt gedaan door de speler wiens 2e slag niet is gekozen. Strafslagen 
hebben geen invloed op de volgorde van spelen.  

 
6) Dagscore en Klassementen: 

a) Dagscore: per wedstrijd krijgen degenen die op plaats 1 t/m 10 eindigen, 
respectievelijk 10, 9, 8, 7, etc…..…1 punt(en). Ex aequo‘s in resultaat worden 
gerankt op basis van matching scorecards. De volgorde in E-Golf is bepalend. 

b) Indien er minder dan 10 teams deelnemen aan enige wedstrijddag, wordt de 
puntentelling dienovereenkomst aangepast aan het aantal deelnemende 
teams. Bijvoorbeeld bij een deelname van 6 teams is de maximale score 6.  

c) Totaal dagklassement: winnaar totaal dagklassement is het team dat in het 
aantal gespeelde wedstrijden het hoogst aantal punten heeft gescoord. Bij 
gelijk eindigen geldt het resultaat van de laatste, daarna één na laatste etc. 
wedstrijd. 

d) Eclectic klassement: voor het eclectic klassement geldt de beste score van het 
team op iedere afzonderlijke hole. Hierbij worden 2 klassementen 
bijgehouden:  
i) Eclectic netto klassement: het totaal van de beste netto scores op de 18 

holes minus de gezamenlijke playing handicap.  
ii) Eclectic bruto klassement: het totaal van de beste bruto scores op de 18 

holes. 
e) Het is aan de deelnemers zelf te bepalen hoeveel wedstrijden zij spelen. Hoe 

meer wedstrijden er worden gespeeld, des te groter is de kans op een goed 
klassement. 

 
7) Overige bepalingen  

a) De prijsuitreiking wordt gehouden na afloop van de laatste wedstrijd. 
b) Teams die niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en zich niet hebben 

afgemeld bij de wedstrijdleiding, komen niet in aanmerking voor de prijzen. 
c) Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 

 
 
 
 


