
Datum 30 oktober 2019. 

WINTERCOMPETITIE 2019-2020 

1. ALGEMEEN 

Ook dit jaar hebben zich wederom 12 teams aangemeld voor de komende 
wintercompetitie. In navolging van vorig jaar is besloten om wederom 2 poules te 
maken met 6 teams. De indeling van de poules is gebaseerd op de gemiddelde 
speelsterkte van de teams. 

In de voorronde spelen in elke poule alle teams 1x tegen elkaar en na de voorronde 
zullen de bovenste 3 teams per poule doorstromen naar een nieuw te vormen poule 
waarbij de teams gaan strijden voor de plaatsen 1 t/m 6. 

De onderste 3 teams per poule komen terecht in een andere poule die gaan spelen 
voor de plaatsen 7 t/m 12. 

Indien er na het spelen van de voorronde teams in de poule een gelijk aantal punten 
hebben behaald zal het onderling resultaat bepalend zijn voor de behaalde plaats in 
de poule. Hebben de teams tegen elkaar gelijk gespeeld dan is de beste score van 
beide teams tegen het team dat in dezelfde poule het hoogst geklasseerd staat 
bepalend. 

Gezien de beperkt periode waarin gespeeld kan worden in combinatie met mogelijke 
afgelastingen vanwege winterse omstandigheden zullen in de vervolgpoules slechts 
3 wedstrijden worden gespeeld. In deze vervolgpoules zullen 2 teams zitten 
waartegen en team al heeft gespeeld in de voorronde. Tegen deze tegenstanders zal 
niet meer worden gespeeld. De uitslagen van de onderlinge wedstrijden in de 
voorronde zullen echter wel in de stand in de nieuwe poule meegeteld worden. 

2. SPELVORMEN 

A. Matchplay 

In de ochtend worden er per team 2 individuele matchplay wedstrijden 
gespeeld. Deze spelers zullen in de ochtend in een 4-flight van start gaan. De 
volgorde op de startlijst bepaald welk team als eerste zal afslaan. Het team mag 
zelf bepalen welke speler/speelster als eerste zal afslaan. 

De indeling van de matchplay wedstrijden zal gebeuren op basis van de playing 
handicap van de spelers. De speler met de laagste playing handicap van Team A 
speelt tegen de speler met de laagste handicap van Team B.  

De heren spelen vanaf de gele- en de dames vanaf de rode tee. Een gewonnen 
hole levert 10 punten op, een gedeelde hole 5 punten en een verloren hole 0 
punten. Deze punten dienen op de scorekaart ingevuld te worden. 
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Op basis van ¾ van de exact handicap zal vastgesteld worden wat de playing 
handicap van de speler/speelster zal zijn. In veel gevallen zal er tussen de 
spelers een verschil zijn in de playing handicap. Elke speler/speelster bepaald 
op basis van de stroke index van de baan het aantal slagen dat hij/zij meekrijgt 
op iedere hole. Het zal dus regelmatig voorkomen dat er een verschil is tussen 
het aantal slagen dat een speler/speelster krijgt op en hole ten op zichte van 
zijn/haar tegenstander. 

Voorbeeld. 

Speler A krijgt op hole 6 1 slag extra mee. 

Speler B krijgt op hole 6 2 slagen extra mee. 

Indien speler A 6 slagen nodig heeft voor deze hole en speler B ook 6 slagen dan 
wint speler B de hole. 

Indien speler A 5 slagen nodig heeft voor deze hole en speler B 6 slagen dan 
wordt de hole gedeeld. 

Indien speler A 6 slagen nodig heeft voor deze hole en speler B 8 slagen dan wint 
speler A de hole. 

 

B. Foursome 

In de middag worden er per team 1 gezamenlijk matchplay foursome wedstrijd 
gespeeld. De teams zullen in de middag ook in een 4-flight van start gaan. De 
volgorde op de startlijst bepaald welk team als eerste zal afslaan. Elk team moet 
bepalen welke speler/speelster op hole 1 zal afslaan. Op hole 2 zal de andere 
speler/speelster van het team moeten afslaan.  Deze volgorde zal gedurende 9 
holes gevolgd moeten worden. Na de afslag zullen spelers van het team om 
beurten moeten slaan totdat er is uitgeholed. Degene die de put heeft gemaakt is 
niet van invloed op de volgorde van afslaan op de volgende hole. De keuze die op 
hole 1 gemaakt is blijft hierbij bepalend. Strafslagen hebben geen invloed op de 
volgorde. Slaat bijvoorbeeld speler 1 de bal in een hindernis dan slaat speler 2 de 
bal na de drop. Let op, na een airshot dient ook de andere speler de volgende 
slag te doen. 

De heren spelen vanaf de gele- en de dames vanaf de rode tee. Een gewonnen 
holelevert 10 punten op, een gedeelde hole 5 punten en een verloren hole 0 
punten. Deze punten dienen op de scorekaart ingevuld te worden. 

Op basis van ¾ van de exact handicap zal vastgesteld worden wat de playing 
handicap van het team zal zijn. In veel gevallen zal er tussen de teams een 
verschil zijn in de playing handicap. Elke team bepaald om basis van de stroke 
index van de baan het aantal slagen dat zij meekrijgen op iedere hole. Het zal dus 
regelmatig voorkomen dat er een verschil is tussen het aantal slagen dat een 
team krijgt op en hole ten op zichte van het andere team. 
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Voorbeeld. 

Speler A krijgt op hole 2 5 slagen mee. 

Speler B krijgt op hole 6 6 slagen mee. 

Indien team A 6 slagen nodig heeft voor deze hole en team B ook 6 slagen dan 
wint speler B de hole. 

Indien team A 5 slagen nodig heeft voor deze hole en team B 6 slagen dan wordt 
de hole gedeeld. 

Indien team A 6 slagen nodig heeft voor deze hole en team B 8 slagen dan wint 
speler A de hole. 

3. VASTSTELLING HANDICAP 

Op donderdag 7 november zal na 18:00 uur de handicap van alle deelnemers aan de 
Wintercompetitie worden vastgesteld. De exact handicap die op dat moment in OGS 
staat is hierbij leidend. Deze handicap zal gedurende de hele wintercompetitie 
worden gehanteerd. Binnen de Wintercompetitie zal er echter een ¾ verrekening 
worden gehanteerd voor het bepalen van de playing handicap. Deze playing 
handicap is bepalend voor het aantal slagen dat een speler/speelster meekrijgt over 
9 holes. 

4. DEADLINE OPGAVE SPELERS 

Op woensdagavond 19:00 uur dient elke captain de spelers doorgeven te hebben die 
de zaterdag daarna de wedstrijden zullen gaan spelen. Voor de foursome wedstrijd 
mogen dezelfde spelers worden ingezet die de matchplay wedstrijd hebben 
gespeeld. Deze keuze is aan de captain. 
De spelers dienen door de captains aan de wedstrijdcommissie doorgegeven te 
worden via de mailbox van de wedstrijdcommissie. 

wcgolfverenigingdongen@gmail.com 

 

5. INVALLERS 

In principe zijn alle teams goed bemand en gaan we er als wedstrijdcommissie 
vanuit dat elk team prima in staat moet zijn om voldoende spelers op te kunnen 
stellen voor de wedstrijden. Uiteraard kan het altijd wel eens voorkomen dat een 
speler/speelster die voor een wedstrijd ingepland staat onverwachts moet afzeggen. 
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De captain van elk team heeft de mogelijkheid om tot vrijdagavond 19:00 voor de 
wedstrijd van zaterdag gebruik te maken van een invaller. Hierbij gelden de 
volgende regels: 
De invaller moet lid zijn van de Golfvereniging Dongen 

De invaller mag geen teamlid zijn van een team dat in dezelfde poule speelt als het 
team waarin hij/zij invalt. 

6. DOORSTROMING 

De volgorde van afslaan op hole 1 is vastgelegd zoals eerder beschreven bij de 
spelvormen. Daarna passen we de regels toe van Ready Golf. De eerste speler die op 
de afslag gereed is om af te slaan mag afslaan. Los van het feit of hij/zij de vorige 
hole gewonnen of verloren heeft. 
Indien er twijfel is of een geslagen bal te vinden in sla dan een provisionele bal. 

Indien een speler op een hole een dermate grote achterstand in slagen heeft dat het 
onmogelijk is om deze hole nog te winnen of te delen dan dient deze speler de hole 
op te geven en de bal op te pakken. 

Puts die door de tegenstander niet gemist kunnen worden, kunnen gewoon 
weggeven worden. Let op, je geeft hierbij niet de hole af maar je bespaart de tijd die 
de tegenstander nodig heeft om te putten. 

Daarnaast dienen de normale regels die bij het golf gehanteerd worden voor een 
goede doorstroming gevolgd te worden. 
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7. DEELNEMENDE TEAMS 

8. POULE-INDELING 

 

De poule-indeling is vastgesteld op de gemiddelde handicap van teams. 
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9. POULE-WEDSTRIJDEN 

 

A. Voorronde 
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B. Eindronde. 

Na het spelen van de voorronde zal de wedstrijdcommissie de poules gaan 
indelen voor het spelen van de eindronde.  

 

De wedstrijddagen voor de eindronde zijn: 

 25 januari 2020 

 8 februari 2020 

 29 februari 2020 

 

De reserve dagen zijn: 

 18 januari 2020 

 15 februari 2020 

 7 maart 2020 
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