3-Banen Toernooi 2018
Speeldata:

Zondag 22 juli !
Zondag 05 aug !
Zaterdag 18 aug !

Oosterhoutse Golfclub
Golfclub Grevelingenhout
Golf Wouwse Plantage

Wedstrijdreglement:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Deelname:16 deelnemers per club, inclusief 1 clubcoördinator.
Clubcoördinator Wouwse: Rob Zimmermann: 06-51465761, robentruus@ziggo.nl
Minimale exact handicap: 36.0
Leeftijd vanaf 16 jaar. Dispensatie kan worden verleend door de clubcoördinator.
Deelname aan alle 3 de wedstrijden heeft de voorkeur. Minimale deelname aan 2 wedstrijden is
vereist om in aanmerking te komen voor het individueel eindklassement.
Spelvorm alle 3 de wedstrijden: Stableford 100% hcp, vanaf gele/rode tees.
Flight indeling: per flight één deelnemer van elke club (3-ballen). Bij de flight-indeling wordt
rekening gehouden met EHcp en aanvullende wensen, zoals samen rijden, maaltijd etc.
Dagprijzen:
o beste 3 stablefordscores van de dag: dames + heren samen.
o Gastclub kan neary, longest etc toevoegen.
Eindprijzen:
o Individueel: Totaal van de beste 2 scores. Winnaar en runner-up zowel bij dames als heren.
o Clubs
: 3-Banen Trofee voor het hoogste totaal van de beste 10 scores per dag.

Plaatsing voor Team Wouwse Plantage:
o

o

Via de volgende wedstrijden. Zie ook het wedstrijdprogramma in de Jaarkalender 2018.
o 1e 3 Maandbekers A (netto) en B (stableford).
o Q-wedstrijden: Annie de Jong en Aphrodite Cup (beiden stableford).
o Matchplay-kampioenschappen Senioren en Algemeen, 1e 8 spelers (kwartfinale).
Punten voor 1e 10 per wedstrijd: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP plaats 5 t/m 8 = 5 ptn.

Organisatorische bepalingen:
•
•
•
•
•
•
•

Deelname is vrij van greenfee (wederkerigheid).
Wedstrijdfee is €15 per dag, bestemd voor ontvangst, borrelgarnituur en prijzen.
Start wedstrijden vanaf 11.00 uur, i.v.m. aanreizen, en op hole 1 en 10 (kortere wachttijden).
Deelnemers worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
Na afloop kan voor eigen rekening van een menu/dagschotel gebruik gemaakt worden.
(Tussen)standen van de selectie en de wedstrijden zelf worden op de site en via e-mail bekend
gemaakt.
Informatie diverse clubs via hun website:
o Oosterhoutse:
http://www.oosterhoutse.nl
o Grevelingenhout: http://www.grevelingenhout.nl
o Wouwse Plantage: http://www.golfwouwseplantage.nl

Veel plezier en succes!!
Organisatie 3 banen toernooi, Rob, Roelf en Henk, De Wouwse, Oosterhoutse en Grevelingenhout.

