
  
 

 

 

 

Toelichting wedstrijden 
 
 

 
 
ZWANENDANS * ( woensdag 22 augustus 2018, starttijd: 08.30 uur ) 

De wedstrijdvorm is een Canadian Greensome. HCP 0-54. 
Het is een stablefordwedstrijd ’s morgens over 12 holes ( holes 1 t/m11 en 18) voor teams van 2 personen. 
Beide spelers slaan af en kiezen daarna de beste bal. De speler wiens bal niet gekozen wordt speelt de tweede 
slag.Vervolgens speelt men om beurten totdat er is uitgeholed of men niet meer kan scoren. Strafslagen 
hebben geen invloed op de volgorde van spelen. 
Nadat men de teamscore heeft berekend speelt hetzelfde team na de lunch ’s middags bridge, waarbij men 
kaartpunten scoort. De kaartpunten worden door de wedstrijdleiding door middel van een formule omgezet in 
stablefordpunten om een overzichtelijke totaalscore te krijgen.  
De winnaar is het team met de hoogste totaalscore, dus het aantal golfpunten plus de behaalde (kaart-) 

stablefordpunten.   

 
 
 
 
GANZENPAS ( woensdag 22 augustus 2018, starttijd: 12.00 uur ) 

De wedstrijdvorm is een wedstrijd tegen PAR over 18 holes. HCP 0 – 36 – Qualifying. 
Hierbij speelt iedereen individueel tegen zijn eigen PAR. Dit wil zeggen de PAR van de hole plus het aantal 
handicapslagen dat de speler op die hole krijgt. Speelt de speler de hole in minder slagen dan zijn eigen PAR, 
dan noteert hij een plus (+), heeft hij meer slagen nodig dan noteert hij een min (-). Scoort hij/zij par, dan 
noteert hij/zij een 0. Tevens moet per hole het aantal slagen vermeld worden. Als het aantal slagen echter zo 
groot is dat men geen stableford punten meer kan behalen dan dient men de bal op te rapen en die score te 
noteren. Na 18 holes worden alle plussen en minnen verrekend en blijft er een totaalscore over. Winnaar is 

degene met de hoogste totaalscore. 

 
 
 
 
EENDENJACHT  ( donderdag 23 augustus 2018, starttijden: 08.00 uur en 12.30 uur ) 

Een individuele strokeplaywedstrijd met handicapverrekening over 2 x 18 holes. HCP 0 – 28 - Qualifying. 

Winnaar is degene met de laagste netto score. Bij gelijke stand wint degene met de laagste handicap.  

 
 
 
 
FUTENBAL* ( donderdag 23 augustus 2018, starttijd: 09.30 uur ) 

Een individuele stablefordwedstrijd met handicapverrekening over 18 holes. HCP 0 – 36 - Qualifying.     
Winnaar is degene met het hoogste aantal stablefordpunten. Bij gelijke stand wint degene met de laagste 

handicap.  



  
 

 

 

 

 
 
SCRAMBLE  ( vrijdag 24 augustus 2018, starttijd: 12.00 uur) 

Een strokeplaywedstrijd voor teams van 4 spelers. HCP 0 - BP.  
De wedstrijdvorm is Ambrose Scramble.Alle spelers slaan af en kiezen daarna de beste bal. De overige 3 ballen 
worden opgenomen en gedropped binnen een clublengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. 
Deze drie spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt weer de beste bal 
gekozen en zo verder. Op de greens moeten de ballen geplaatst worden binnen 10 cm van de plaats van de 
gekozen bal, maar weer niet dichter bij de hole. Na iedere hole wordt de score genoteerd. Winnaar is het team 
met de laagste netto score. Bij een gelijke stand wordt de 9-6-3 parcoursregel toegepast 
 
* =  Als het aantal slagen bij deze Stablefordwedstrijden zo groot is dat men geen stablefordpunten meer 

kan scoren dient men de bal op te rapen. 

 
 
 
 
MEMBER / GUEST*  ( zaterdag 25 augustus 2018, starttijd: 12.00 uur )  

De wedstrijdvorm is een Canadian Greensome. HCP 0 - GVB. 
Het is een stablefordwedstrijd voor teams van 2 personen. Beide spelers slaan af en kiezen daarna de beste 
bal. De speler wiens bal niet gekozen wordt speelt de tweede slag. Vervolgens speelt men om beurten totdat er 
is uitgeholed. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Winnaar is het team met het hoogste 

aantal stablefordpunten. Bij gelijke stand wordt de 9-6-3 parcoursregel toegepast.  

 
 
 
 


