Veel gestelde vragen – Wedstrijden

? Welke wedstrijden worden er door het seniorencomité
ingericht
Gedurende heel het jaar worden er verschillende wedstrijden ingericht, alle wedstrijden op
onze baan worden op dinsdag gespeeld, hebben meestal vrije keuze van afslag-Tee, zijn
open voor alle senioren tot handicap 45, en zijn (voorlopig nog) counting:
Wintercompetitie ( ook bekend onder de namen : Sneeuwkristallen en Ijsberen)
Deze competitie loopt van de 2de dinsdag van het jaar tot de Drive-in, wordt gespeeld in
Single Stableford formule, met vrije inschrijvingen voor zowel starttijd als medespeler. De
rangschikking wordt bepaald op basis van de beste scores per hole over de ganse periode =
Eclectic formule. De eindwinnares wordt de sneeuwkristal, en de eindwinnaar de ijsbeer van
het jaar.
Thuiswedstrijden
Tussen de drive-in (~maart) en de drive-out (~oktober), wordt er, elke dinsdag (meestal
gesponsorde) wedstrijden georganiseerd. Ze worden meestal gespeeld in SingleStableford
formule, de flight samenstelling en de starttijd worden bepaald via inschrijvingen in
tijdblokken. Er is vrije keuze van afslag-tee. De rangschikking wordt bepaald volgens de
score van de dag en in reeksen (handicap categorie), die worden bepaald door de sponsor, in
samenspraak met het seniorencomite.
Uitwisseling wedstrijden (Amicale)
Dit zijn wedstrijden waarbij we samenspelen met een bevriende club. Deze wedstrijden
kunnen zowel plaatsvinden op onze eigen baan als op de baan van de bevriende club. De
wedstrijden op ons terrein worden gespeeld onder dezelfde voorwaarden als onze
thuiswedstrijden, met die aanpassing dat er evenveel prijzen en reeksen zijn voor onze eigen
mensen als voor de uitgenodigde club. Op verplaatsing schikken we ons volledig naar de
normen van onze gastclub.
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Zomer (Matchplay) competitie
Naast de reguliere thuiswedstrijden op dinsdag organiseren we eveneens een soort criterium
competitie die ons toelaat om eens een andere spelformule van de golfsport te kunnen
ontdekken, bv matchplay – single of in team. Het is een wedstrijd die loopt over een ganse
periode en wordt eerst gespeeld in een poule fase en daarna met directe
doorstroming/uitschakeling naar ½ finale en finale. Details van deze competitie worden per
jaar bepaald en bekend gemaakt via mondelinge aankondiging, e-mail, en op de website.

Golf Reizen
Er worden 2 meerdaagse golf-reizen, met logement terplaatse, georganiseerd, meestal naar het
nabije buitenland, waar er gedurende enkele dagen door de deelnemers gestreden wordt voor
de dagprijs. Spelformule en samenstelling van de flights worden volledig bepaald door de
reisorganisatoren. (verrassingen verzekerd).

NO Challenge
Door een groep van 6 Noord-Oost gelegen golfclubs (Kampenhout GC, Royal Keerbergen
GC, Millennium G, Kempense GC, Steenhoven CC, en Winge G&CC) wordt er onderling een
strijd geleverd om uit te maken wie van deze 6 de hoogste totaalscore kan behalen over
onderlinge ontmoetingen. Elke club nodigt elke andere club uit om deze score te bepalen wat
resulteert in 6 uitwisseling wedstrijden,. Er is telkens een dag-rangschikking en op het einde
van het seizoen wordt de totale score per ploeg opgeteld. Bij elke wedstrijd nemen 10 spelers
van elke club deel en de beste 5 scores worden weerhouden voor de rangschikkingen. De
ploeg van 10 voor Winge G&CC wordt door de NO-verantwoordelijke per wedstrijd
geselecteerd uit een pool van golfers die zich voor deze challenge in het begin van het
seizoen hebben ingeschreven (de 5 golfers met de hoogste score zijn automatisch
geselecteerd voor de volgende wedstrijd). Bij deze wedstrijden geldt een handicapbeperking
van 30

Interclub-wedstrijden
Dit is een officiële wedstrijd tussen alle Belgische golfclubs met indelingen in verschillende
devisies voor zowel mannen als vrouwen. Er zijn specifieke afdelingen voor de senioren.
Alles wordt geregeld door de interclub-captains. De wedstrijden worden gepeeld over 3 dagen
in 3 opeenvolgende weken in september in 4BBB formule tegen par. Er zijn 2 categarieën :
heren I en dames I (hcp tot max 24,4) en heren II en dames II (hcp van 12,5 tot max 24,4). er
is ook een categorie voor 65+ (hcp max 24,4). Elke ploeg heeft zijn eigen captain, die
aangeduid wordt door de verantwoordelijke in het seniorencomité voor de externe
wedstrijden.
Herfstcompetities (Senioren, situatie 2019)
Dit is een competitie die loopt vanaf de drive-out tot de laatste dinsdag van het kalenderjaar.
De rangschikking wordt bepaald door de 4 beste scores over heel de periode. Er is vrije keuze
van starttijd en medespeler en wordt gespeeld in SingeStableford.
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Andere
Er zijn ook nog andere wedstrijden die georganiseerd worden door de club of andere
instanties, en die ook samen gespeeld worden met de seniorenwedstrijden; BV club
kampioenechap (65 en 65+), Van Lanschot trofee, …. zie de Winge kalender voor meer
details hierover.

? Kan ik meedoen met wedstrijden ingericht door het
Seniorencomité
Elke Winge G&CC senior kan zich inschrijven voor de thuiswedstrijden. Als lid van de
specifieke seniorengroep kan je meedoen aan alle wedstrijden georganiseerd door het
comité, dus ook de ontmoetingen op verplaatsing, de zomer-matchplay, NO Challenge, de
herfstcompetitie, en de wintercompetitie, ...

? Ook als ik geen lid ben van de Seniorengroep
Ook als niet-lid van de specifieke seniorengroep kan je meedoen met de thuiswedstrijden. Er
is echter een beperking : als niet-lid kom je niet in aanmerking voor een eventuele prijs.

? Hoe moet ik mij inschrijven
Wintercompetitie : Bij de wintercompetitie is er vrije keuze van starttijd en medespeler.
Hierdoor moet je een tee-time reserveren via i-golf, en op de dag van de wedstrijd een
blanco scorekaart gaan afhalen op het secretariaat. Op het einde van de ronde wordt de
getekende scorekaart afgeven op het secretariaat. Er is een eenmalige inschrijvingsfee voor
de ganse competitie. (situatie 2020)
Thuiswedstrijden : Inschrijven gebeurt via i-golf / kalender. Drie weken voor de wedstrijd
worden de inschrijvingen opengesteld. Wees er op tijd bij want de beschikbare plaatsen
worden snel ingenomen. Als de maximale bezetting wordt bereikt, wordt er een reservelijst
opengesteld. Op de dag van de wedstrijd kan je je persoonlijke scorekaart gaan afhalen aan
de inschrijvingstafel in Taste19 en de wedstrijdfee betalen. Na de ronde worden de
scorekaarten verzameld op het secretariaat.
Uitwisseling wedstrijden : Inschrijving gebeurt via i-golf / kalender. Hier zijn de
beschikbare Winge-plaatsen nog beperkter vermits we samenspelen met een andere club.
Op verplaatsingen worden gewoonlijk maximaal een 30-tal spelers van Winge verwacht.
Bij een uitwisseling op Winge zijn het dezelfde voorwaarden als bij thuiswedstrijden. Op
verplaatsing wordt de wedstrijdfee gedragen door de seniorenkas, maar moet er wel een
greenfee (aan groepstarief) betaald worden door de speler zelf.
Zomer matchplay : Een mail wordt rondgestuurd naar de seniorengroep met de details over
deze competitie. Inschrijven gebeurt via een e-mail naar de verantwoordelijke voor de
matchplay. De individuele wedstrijden worden onderling afgesproken en bevestigd via een
Tee reservatie via i-golf. De scores van de wedstrijd worden rechtstreeks doorgegeven
naar de verantwoordelijke.
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Golf reizen : Een e-mail, met inschrijvingsformulier, wordt rondgestuurd naar de senioren
die in aanmerking komen voor deelname (zie FAQ B – seniorengroep / activiteiten) met
alle details over de reizen.
NO Challenge : In het begin van het golf seizoen wordt een e-mail rondgestuurd naar de
seniorengroep met de details over de competitie en hoe in te schrijven. Bij inschrijving kom
je terecht in een pool van deelnemers, en wordt je per e-mail verwittigd wanneer en waar er
gespeeld wordt. Greenfee (aan groeptarief) te betalen door de deelnemer.
Interclubs : De captains van de verschillende seniorenploegen stellen hun ploeg (6 spelers)
op, rekening houdend met de richtlijnen (handicap, leeftijd) en het vormpeil van het
ogenblik.
Herfstcompetitie (Situatie 2019): Bij de herfstcompetitie is er vrije keuze van starttijd en
medespeler. Hierdoor moet je een tee-time reserveren via i-golf, en op de dag van de
wedstrijd een blanco scorekaart gaan afhalen op het secretariaat. Op het einde van de ronde
wordt de getekende scorekaart afgeven op het secretariaat. Er is een eenmalige
inschrijvingsfee voor de ganse competitie. (situatie 2020)

? Kan ik altijd een Tee kiezen
Bij alle thuiswedstrijden die gespeeld worden in SingleStableford is er bij de senioren vrije
keuze van afslag Tee. Behalve voor de personen met handicap van 37 en hoger, deze spelen
vanaf de oranje Tee. Het aantal strokes wordt uiteraard aangepast aan de afslag kleur. (zie
handicaptabel)
Bij ontmoetingen en andere wedstrijden en spelformules beslist de organisatie.

? Ik ben ingeschreven voor een wedstrijd, maar moet afzeggen. Hoe?
Als de startlijst nog niet opgesteld is (dit gebeurt door het secretariaat gewoonlijk op de
zaterdag voor de dinsdag wedstrijd) kan er steeds uitgeschreven worden via i-golf / mijn info.
Als de startlijst al wel opgesteld is, moet het secretariaat verwittigd worden
(info@wingegolf.be , +32 (0)16 63 40 53) . Uit respect voor de medespelers, organisatie en
sponsors mag dit enkel gebeuren mits een zeer grondige reden (bv ziekte), anders volgen er
waarschuwingen en eventuele uitsluitingen. Zie gedragscode van de club.
Bij niet-opdagen op de dag van de wedstrijd zonder verwittigen, volgen er onmiddellijk
sancties.

? Wie stelt de startlijst samen, en hoe
De startlijst wordt door het secretariaat met het programma van i-golf samengesteld op basis
van ingestelde criteria zoals tijdblok, al eerder samengespeeld met, niet samenspelende
partners, daarna gecontroleerd door het secretariaat op eventuele fouten en verdeling in- en
totale handicap van de flight, en dan nagekeken door de Captain van de senioren. Er
worden nog eventuele aanpassingen gemaakt, bv op basis van buggy gebruik, starttijd bij
koppels, flight samenstellingen die zouden kunnen leiden tot slowplay, ...
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Er liggen enkele flights op voorhand vast, zoals de personen die de inschrijvingen doen
vormen automatisch de laatste flight, de fotograaf van dienst staat in de 3de laatste flight, en
de Captain speelt gewoonlijk samen met de sponsor of de Captain van de uitgenodigde club.
Er worden geen specifieke aanvragen i.v.m. bepaalde flight samenstellingen en/of starttijden
aanvaard.

? Wat gebeurt er met mijn wedstrijdbijdrage van 5 EUR
Van de €5 wedstrijdbijdrage gaat er €2 naar de club voor de ondersteuning bij de organisatie
van onze wedstrijden (secretariaat, caddy master, greenkeepers, …) en €3 vloeit terug naar de
seniorenkas ter ondersteuning voor de prijzen, glas van de vriendschap, … (zie ? FAQ B –
Seniorengroep : ? Wat gebeurt er met onze bijdrage)

? Wat staat er op de scorekaart
De scorekaart bevat buiten de zone voor het noteren van de score nog veel interessante
informatie. Zie document voor meer details.

? Wat is Counting / Qualifying en Handicap aanpassingen
Als de baan voldoet aan alle golf-technische vereisten om een degelijk spel te waarborgen is
de baan in Qualifying conditie, en kan de wedstrijd gespeeld worden met mogelijke handicap
aanpassingen.
Sinds 1/11/2020 werd het nieuwe wereldwijde handicap systeem (WHS) ingevoerd, die een
uniforme berekening waardborgt, en gebaseerd is op de beste 8 scores van de laatste 20
gespeelde wedstrijden. Sindsdien is het systeem van ‘Counting’ afgeschaft en niet meer in
voege.
De handicap aanpassingen volgens het nieuwe WHS systeem zijn iets ingewikkelder dan met
het vorige EGA systeem. Voor meer details i.v.m. dit WHS systeem verwijzen we naar een
korte WHS-resume of naar de volledige officiële uitgebreide documentatie.

? Waarom altijd Counting
In Winge werd destijds ( onder vorig bewind ) counting ingevoerd ipv qualifying .
Reden : Veel spelers speelden niet mee in de weekend-wedstrijden omdat ze bang waren hun
handicap te zien stijgen .
Vanaf het moment dat het counting werd nam het aantal spelers sterk toe .
Vanaf 1/11/2020 werd het World Handicap System WHS ingevoerd en zijn alle andere
systemen geschiedenis .
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