
       RICHTLIJNEN WINTERCUP en  WINTERTOUR SENIOREN  2022 - 2023 

 

 

 

1. Doelstelling 

 

Tweewekelijkse organisatie van de Wintercup en Wintertour wedstrijden, op basis van 

fairplay en gelijke winstkans voor alle deelnemers. 

 

 

     2. Definities van Wintertour en Wintercup 

 

2.1. Wintertour :  

wordt 2-wekelijks individueel gespeeld in Stableford  

 

     2.2. Wintercup: Formule (Texas Scramble) 2-wekelijks in teams van 2 spelers 

     Wintertees: 

     Gedurende de winterperiode spelen : 

     -Tot Hcp 36: dames van rood en heren van  geel. 

     -Rabbits(hcp 36.1 - 45), dames spelen van rood en heren van geel. 

     -Rabbits(hcp 45.1 - 50), dames spelen van oranje en heren van rood. 

       Uitzondering: 

      Enkel in de doelgroepen, met handicap >26,5 én 75 jaar of ouder mogen de dames    

      van oranje spelen met de strokes van oranje en mogen de heren van rood spelen         

 met de strokes van rood. 

      Verzoek de keuze bij inschrijving te respecteren.  

      3. Ploegensamenstelling voor Wintercup (Texas Scramble) 

     3.1. Ploegen worden samengesteld op basis van flights van 2 teams. 

 

3.2. De ploegen bij Wintercup zullen op een zo homogeen mogelijke manier worden 

samengesteld, door spelers met verschillende handicaps te mixen met als doel het 

aantal strokes per team zo competitief mogelijk te maken.  

De verrekening van het aantal strokes per ploeg gebeurt volgens de onderstaande 

formule en als volgt:  

 

- Som van de “playing hcps” van beide spelers over 9 holes, ttz som van 35% 

van Playing hcp laagste hcp en 15% van hoogste hcp uitzetting van deze 

strokes over 9 holes (afronding naar boven vanaf decimaal gelijk of >5, met 

andere woorden: 22/4 geeft 5,5 dus 6 strokes - dit gebeurt automatisch als de 

wedstrijd aangemaakt wordt in i-Golf). 

 

- Spelers/speelsters met een lage handicap, die een team vormen met een hoge 

hcp - en daardoor meer strokes zouden krijgen dan zij individueel zouden 

ontvangen - moeten het surplus aan strokes afstaan en dienen te spelen op het 

aantal strokes dat ze individueel zouden ontvangen. 

 



     3.3. Ingeval van een onpaar aantal deelnemers zal er één speler alleen (moeten)            

spelen.Deze speler zal steeds een speler zijn uit de groep van de lagere hcps en zal 

op eigen handicap en strokes spelen met één bal. Door dit nadeel mogen 2 punten ter 

compensatie bij de score geteld worden. 

     

     3.4. Principe van ploegvariatie: 

 

- Flights bij voorkeur bestaande uit dame + heer  

- Flights bestaande uit echtparen of partners zijn niet toegelaten 

 

 

     4.Praktische modaliteiten voor beide competities 

 

De Wintercup en de Wintertour-competities starten voor het seizoen 2022-2023 op 

donderdag 3 november 2021 en eindigen op de laatste donderdag van maart 2023. 

 

4.1. Wedstrijddiscipline 

 

Om een vlot verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, wordt aan de 

ingeschreven spelers gevraagd : 

 

- tijdig voor aanvang van elke wedstrijd aanwezig te zijn zodat , indien nodig ,finaal 

nog flightwijzigingen kunnen worden gedaan. 

- minstens een kwartier voor de start aanwezig te zijn voor een (eventuele) briefing 

 

In- en uitschrijven kan tot dinsdag 14:00 uur (forfaits en no-shows worden gelogd 

zoals voorzien en beschreven in het Sportreglement !). 

    

Ploegen worden de dag voor de wedstrijd samengesteld , hetzij door loting tussen 

enerzijds een lijst met lage hcp’s en anderzijds een lijst met hoge hcp’s, of door het 

automatisch genereren van een startlijst in I-golf. 

 

Van de ingeschreven spelers wordt verwacht dat zij – ingeval van slechte 

weersomstandigeheden – op de dag van de wedstrijd de website van de club 

raadplegen met betrekking tot de speelbaarheid van het terrein en mogelijke 

beperkingen inzake buggies en trolleys. 

Ingeval van laattijdige afgelasting is het nuttig ook het mailverkeer op de dag van de 

wedstrijd te raadplegen. 

 

4.2. Wintergreens en “Preferred lies”: 

 

Ingeval van wintergreens ontstaat soms verwarring over de juiste PAR per hole. Als 

richtlijn geldt hier steeds de PAR zoals besloten door het clubbestuur (local rules)  

Zonder tegenbericht blijft de scorekaart met de PAR’s zoals in de zomer van 

toepassing. 

 

Preferred lies: de federatie staat qualifying scores toe tussen 15 oktober en 15 mei 

van elk jaar . “Preferred lies” of “plaatsing van de bal” (enkel op de fairway) is door 

de club als local rule toegestaan. 

 

 

Andere modaliteiten (gebruik van trolleys, buggies, enz. …)  kunnen geraadpleegd 

worden op het BORD TUSSEN DE PUTTING GREEN EN INKOM CLUBHOUSE 

 

 

 

 



4.3. Uitslagen en speelduur: 

 

De daguitslag wordt voor iedereen bepaald door de som van de behaalde scores van 

hole 1 tot en met hole 9, met andere woorden: over 1 volledig gelopen ronde na 

start. 

 

4.4. Prijzen:Wintertour en Wintercup: 

 

Eindrangschikking: 

 

     De einduitslag en individuele rangschikking van de Wintercup  en van de Wintertour 

wordt bepaald door de samentelling van de 6 beste scores per speler tijdens 

voornoemde periode.  

     De speler/speelster die het hoogste totaal heeft uit de  samentelling van zijn/haar 

beste 6 scores is winnaar. 

      

     De spelers/speelsters met de 3 hoogste scores in de finale ranking van WT en WC 

hebben recht op een prijs in de vorm van waardebonnen. 

 

Wekelijks: 

 

Wintertour: 

Het aantal prijzen dat wekelijks worden nearest prijzen (eg. Hole 3,7 en 9) uitgereikt 

in functie van het aantal spelers. 

 

Wintercup: 

Naast de 2 eerste teams van 2 spelers , worden tevens nog  nearest-prijzen 

uitgereikt , resp. second op hole 3 voor beide spelers het team en een nearest op 

hole 9. 

 

     4.5. Afwisseling van spelformules op donderdagen 

In principe wordt er wekelijks afwisselend Texas Scramble (Wintercup) en Stableford 

gespeeld (Wintertour). 

Andere spelformules dan Texas Scramble of Stableford zullen steeds vooraf worden 

meegedeeld. 

 

     4.6. Handicaplimieten 

 

- Bij Wintercup worden spelers toegelaten tot hcp 50 

- Bij Wintertour worden spelers toegelaten tot hcp 50 

 

4.7. Specifieke winterregels:  

       cfr Website Golfclub Beveren Sectie leden-Senioren 

 

11 november 2022/fvg 

 

       

 


