
9-holes Zomeravondcompetitie 2019 

 
In de maand juni en begin juli organiseert de Peelse Golf wederom een zomeravondcompetitie 
voor jong en oud, lage of hoge hcp-ers, als team of individu met als inzet de “Zomeravond 
Trofee” en nog andere leuke prijzen. Lekker gezellig strijden met een team tegen andere 
teams. Een shotgun, gezamenlijk starten om 18.30uur, 9 holes lopen en allemaal tegelijk 
binnenkomen rond 20.30uur. Daarna is er nog voldoende tijd om na te praten op het terras.  
Zoveel moois wil je niet missen, getuige de vele positieve reacties van voorgaande jaren. 
 
 
De Zomeravondcompetitie wordt gespeeld onder het wedstrijdreglement van de Peelse Golf. Er wordt 
gespeeld om de ‘Zomeravond Trofee'. De wedstrijd staat open voor alle spelers en speelsters met een 
exact EGA-handicap van 0 tot 54,0. Het is een shotgun, dus samen starten om 18.30 uur en zo wat 
allemaal tegelijk klaar.  
 
 
1. De data  
De competitie wordt in 2019 gespeeld op vier opeenvolgende donderdagavonden:  13, 20 en 27 juni 
en 4 juli 
 
 
2. De starttijd  
De wedstrijden starten om 18.30 uur als een shotgun  
 
 
3. De wedstrijdvorm 
 
Fourball Betterball Stableford 
Teams van twee  tegen twee spelers. Iedere speler met eigen bal tegen eigen handicap. 
Per hole wordt de beste individuele stableford score (na handicap verrekening) van elk team 
genoteerd.  
Per team 1 scorekaart invullen (de teams marken voor elkaar). 
 

Voorbeeld: 
A en B spelen tegen C en D 
 
Hole 1 (Par 4) 
Speler A heeft 4 slagen nodig en heeft geen extra (handicap) slagen, score 2 stableford punten.  
Speler B heeft 5 slagen nodig en heeft 2 extra (handicap) slagen, score 3 stableford punten. 
Speler C heeft 4 slagen nodig en heeft geen extra (handicap) slagen, score 2 stableford punten.  
Speler D heeft 7 slagen nodig en heeft 2 extra (handicap) slagen, score 1 stableford punt. 
Alleen de beste individuele score van speler B (3 punten) en van speler C (2 punten) wordt genoteerd. 
 
Hole 2 (Par 5) 
Speler A heeft 5 slagen nodig en heeft geen extra (handicap) slagen, score 2 stableford punten.  
Speler B heeft 8 slagen nodig en heeft 2 extra (handicap) slagen, score 1 stableford punt. 
Speler C heeft 6 slagen nodig en heeft geen extra (handicap) slagen, score 1 stableford punt.  
Speler D heeft 7 slagen nodig en heeft 2 extra (handicap) slagen, score 2 stableford punten. 



 
Alleen de beste individuele score van speler A (2 punten) en van speler D (2 punten) wordt genoteerd. 
Indien je tijdens het spelen van de hole geen (stableford) punten meer kunt scoren, neem je de 
bal op. Zo houden we de vaart in het spel. 
  

Na 9 holes heeft het team met de meeste stableford punten gewonnen.  
 
 
4. Vrije tee-keuze  
 
Iedere speler en speelster kan per wedstrijd vooraf zijn of haar tee-keuze bepalen. Na het bepalen 
van de tee-keuze wordt de playing handicap bepaald. 
 
 
5. Het resultaat  
 
Per wedstrijd worden er altijd 9 holes gespeeld. Een partij die op de 9de hole geen winnaar kent, wordt 
gehalved. Voor een gewonnen partij worden 2 punten gegeven, voor een halve is dat 1 punt en de 
verliezers krijgen uiteraard geen punten. Het maximaal  te behalen punten per team per wedstrijddag is 
4 (behalve op de laatste dag !). De stablefordpunten worden ook meegenomen. Op de laatste 
wedstrijddag worden de punten voor winnaars of halves verdubbeld.  
Bij een gelijke eindstand (op dag 4) geldt het hoogste aantal stablefordpunten (op dag 4, daarna 3 etc.). 
.  
 
6. De teams  
 
Een team bestaat uit minstens 4 en maximaal 6 spelers/speelsters (de 2 koppels kunnen naar believen  
worden samengesteld en mogen binnen het team ook worden gewisseld). Per wedstrijddag moeten 
altijd twee koppels (4 spelers) per team spelen. Om te voorkomen dat op een wedstrijddag incomplete 
teams aan de start verschijnen, dient een team over minstens 1 maar liever 2 reservespelers/speelsters 
te beschikken. 
Indien een incompleet team aan de start verschijnt, betekent dit automatische winst van de partij voor 
de tegenstander. Het incomplete team kan dan geen punten verzamelen.  
Indien er meer dan 4 spelers van één team op een wedstrijddag aanwezig zijn, mogen de reserve 
spelers deelnemen aan de wedstrijd, maar doen zij mee buiten mededinging. 
 
 
7. De afsluiting  
 
Op de laatste wedstrijddag is er na afloop een prijsuitreiking een eenvoudige doch voedzame maaltijd. 
Verdere mededelingen hierover komen nog. 
 
 
8. Inschrijving  
 
U kunt uitsluitend als team inschrijven. De captain van het team schrijft zijn team in en is verantwoordelijk 
voor het verschijnen van een compleet team van 4 spelers op elk van de 4 wedstrijddagen. 
Kosten voor inschrijving € 35,- per team. Dit bedrag wordt volledig besteed aan prijzen voor dit toernooi. 
 
Indien een speler geen team heeft en toch mee wil doen, dan zal de wedstrijdleiding haar best doen om 
de speler onder te brengen bij een ander team of een team te formeren van andere individuele spelers 
die zich hebben opgegeven. 
 
Verdere berichtgeving geschiedt via de captain en de site. 
 
Wil je meedoen?  
Vul dan onderstaand formulier in en stuur deze voor 1 juni naar TC@depeelsegolf.nl 



 
 
 
 

Naam Captain/contactpersoon: 

E-mailadres: 

Telefoon: 

 Naam hcp 

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

 
 
 


