
 
 

WINTERCOMPETITE 2022-2023: 9 holes 

REGLEMENT 
 

1° Deze wedstrijd wordt gespeeld van 24 OKTOBER TOT EN MET 12 MAART 
2023 (alle dagen dat het secretariaat open is) in Single Stableford. Voor de-
ze wedstrijd dient men telkens 9 holes te spelen. Als er tijdelijke greens in 
het spel zijn (6 of meer), dan zal de speler slechts 75% van zijn playing han-
dicap (naar boven afgerond) toegekend krijgen. Prijsuitreiking op de Cap-
tain’s Drive In op 18 maart 2023. 

2° Het resultaat wordt bekomen door de optelling der 4 beste scores (met 
max. 1 kaart op tijdelijke greens) 

3° De spelers hebben de vrije keuze van hun speluur en spelpartner. Men mag 
met 2, 3 en 4 spelers tegelijk spelen met inachtneming van de normale eti-
quetteregels. Spelers met hcp 45 tem 46 moeten met een speler van max. 
hcp 36 spelen. Inschrijven via BEgolf, Teetime. 

4° Men mag NIET MEER dan 2 kaarten  binnenbrengen met dezelfde marker.   

5° Om een geldige scorekaart te kunnen indienen dient men deze op voor
 hand op het secretariaat aan te vragen met aanduiding van de marker. 

6° De deelnamefee is € 3 per kaart, de indeling in reeksen zal gebeuren naar-
gelang het aantal deelnemers. Er zal ook een netto-prijs zijn voor de  speler 
met de meeste kaarten die geen prijs haalt (bij gelijkheid wordt de beste 
netto-score weerhouden en nadien de laagste hcp). 

7°  Vrije keuze van tees zolang de baan in Qualifying conditie is. Nadien ieder-
een Front Tee. Spelers met hcp 36 en hoger spelen van de oranje tees.  

8°  Voor spelers met hcp 45,1 tot 46 is het Qualifying gans de winter. 

9° Wedstrijd is voorbehouden voor spelers met een hcp van 0 tem 46. 

10° De Hamper (9h) van de Ladies & Men’s Day Winter (9h) kunnen meetellen 
voor deze wedstrijd na betaling van € 3 wedstrijdfee. 

 

Veel golfplezier... 

 


