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Wintercompetitie 2022/2023* max 

hcp 45,0 

 

 
Doe mee aan de winterwedstrijden en maak kans op schitterende prijzen! 

 

Tijdens de maanden november t.e.m. maart wordt er iedere VRIJDAG &  

ZONDAG een manche gehouden van de Golfclub Hasselt  

Wintercompetitie.  

Via een puntensysteem wordt er na de laatste wedstrijd in maart een 

ranking opgemaakt. De rangschikking van vrijdag en zondag zijn apart 

maar worden op het einde in één rangschikking gegoten (niet cumulatief) 

er volgt een prijsuitreiking waarbij de speler met de meeste punten als 

algemeen winnaar bekend wordt gemaakt. De winnaars maken 

aanspraak op schitterende prijzen! 

Het is dus belangrijk om aan zoveel mogelijk wedstrijden deel te nemen.  

 

 
Verduidelijking rangschikking: 
Piet behaalt in de vrijdagrangschikking 30 punten en is daar de winnaar. In de 

zondagsrangschikking behaalt hij 28 punten en is ook daar de winnaar. Piet zijn 

hoogst notering (30ptn) wordt gebruikt voor de eindrangschikking en kan nooit 

tweemaal voorkomen in de eindrangschikking.  
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Zondagen  
 
06/11  Single Stableford  05/02   Scramble met 2 

13/11  Chapman   12/02   Chapman 

20/11  Greensome  19/02   4BBB Matchplay 

27/11  4BBB Matchplay  26/02   Single stableford 

 

05/12  Single Stableford  05/03   4BBB 

11/12  Chapman   12/03   Scramble met 2 

18/12  4BBB    19/03   Greensome  

       

08/01     Scramble met 2 

15/01  4BBB Matchplay 

22/01  Chapman 

29/01    Greensome 
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Vrijdagen 

 
03/02    Single Stableford 

04/11  Single Stableford  10/02   Single Stableford 

18/11  Single Stableford  17/02    Single Stableford 

25/11  4BBB stableford  24/02   Greensome 

 

02/12   Single Stableford  03/03   Single Stableford 

09/12   Single Stableford  10/03   Single Stableford 

16/12  Single Stableford  17/03    Single Stableford 

23/12   Single Stableford  24/03   Patsome 

30/12    Scramble met 2 

       

06/01 Single Stableford 

13/01  Single Stableford 

20/01    Single Stableford 

27/01  Chapman 
 

 

 

De singles van 02/12 en 06/01/2022 tellen niet mee in het klassement.  
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Reglement 

 
❖ Inschrijving € 00,00 voor alle wedstrijden, ongeacht het aantal 

deelnames 

❖ Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen 

❖ 3 categorieën  

❖ Starttijden vanaf 10:30u – geen startvoorkeuren 

❖ In een vier-bal hoeft je niet telkens met dezelfde partner te spelen, 

maar mag wel 

❖ Regel Albert De Boes: meer strokes ontvangen dan de laagste HCP 

is niet mogelijk 

❖ Indrukwekkende prijzentafel op het einde van de wintercompetitie 

❖ Elke speler komt eenmaal voor in de samengevoegde rankschikking 

❖ Bij een ex aequo tellen de laatste 3 wedstrijden, dan de laatste 6, etc. 
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Prijzen: zie prijzenkast 
 

 

Categorieën  
 
Er wordt gespeeld in drie categorieën, ingedeeld op basis 

van de WHS-handicap.  

 

Bij de dubbelwedstrijden worden twee categorieën gemaakt volgens het 

aantal inschrijvingen (50/50). De gewonnen punten tellen in de categorie 

volgens je HCP (bij aanvang van de competitie). 
 

 Puntensysteem 

❖ 1 punt per deelname/wedstrijd 

❖ Matchplay: 1 punt/speler/deelname, 1 punt/speler bij ex aequo, 3 

punten/speler voor een gewonnen match  

❖ Single Stableford + dubbel wedstrijden : 6 punten voor de 1ste, 5 voor 

de 2de tot 1 punt voor de 6de. 

 

 
Extra: 

We voorzien op elke vrijdag en zondag vier neary’s. Alle deelnemers 

moeten in de horeca hun gelamineerde naamkaartje ophalen. Een speler 

mag deze kaart maar één keer gebruiken op de wedstrijddag zelf. De 

speler die de neary wint ontvangt drie extra punten in het klassement. 
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