
9-holes Zomeravondcompetitie 2021 
De Zomeravond-competitie 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 praktisch allemaal tegelijk klaar.  
 
1. De data  
De competitie wordt in 2021 gespeeld op vier opeenvolgende donderdagavonden 10, 17, 24 juni en 1 
juli.  
 
2. De starttijd  
De wedstrijden starten om 18.30 uur als een shotgun  
 
3. De wedstrijdvorm  
De wedstrijdvorm is greensome matchplay: alle spelers slaan af met hun eigen golfbal. Daarna 
besluiten de partners onderling met welke bal verder wordt gespeeld. De speler van de niet 
gekozen bal slaat de volgende slag. Daarna slaan beide spelers om de beurt met hun bal, totdat de 
golfbal is uitgeholed. De slagen worden opgeteld en na verrekening van de eventuele handicap slag 
wint de laagste score.  
De handicapverrekening gebeurt op basis van de optelsom van 60% van de laagste en 40% van de 
hoogste playing handicap. Het verschil tussen beide teams wordt voor 100% verrekend tot een 
maximum van 7 slagen.  
Voorbeeld:  

  Aantal slagen 
speler 9 holes 

Aantal slagen 
voor team 

Team A Speler a     10 pl hcp 10x 40%= 4 7,6=8 

 Speler b     6 pl hcp 6x 60%= 3,6  

Team B Speler a     15 pl hcp 15 x60%= 9 17 

 Speler b     20 pl hcp 20x40%=8  

 

 
In bovengenoemd voorbeeld krijgt team A 8 slagen en team B 17 slagen. Indien beide teams  tegen 
elkaar spelen dan krijgt team B 9 slagen extra. Echter in het reglement staat”: Het verschil tussen 
beide sides wordt voor 100% verrekend met een maximum van 7 slagen.  Dus: team B krijgt 7 slagen 
extra i.p.v. 9. 
Logisch toch…… 
 
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 het aantal te verrekenen handicap slagen bepaald zoals boven omschreven.  
 
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 up en down (+ en -) punten worden ook 
meegenomen. Op de laatste wedstrijddag worden de punten voor winnaars of halves verdubbeld. Op 
de derde wedstrijddag wordt het klassement opgemaakt. De rangorde bepaalt de tegenstanders op 
de laatste wedstrijddag, waarbij de nummers 1 spelen tegen 2, 3-4, 5-6 etc. 



 
Bij een gelijke eindstand (op dag 4) geldt het winstsaldo (de marge van up en down punten waarmee 
gewonnen wordt). Wanneer dit geen uitsluitend resultaat oplevert, wint het team met de laagste 
gezamenlijke handicap.  
 
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 één maar liever twee 
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, dan mogen de reserve 
spelers deelnemen aan de wedstrijd, maar doen mee buiten mededinging. 
 
7. De afsluiting  
Op de laatste wedstrijddag is er na afloop een prijsuitreiking en 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 € 35,00 per team. Dit bedrag wordt volledig besteed aan prijzen voor dit 
toernooi. 
 
Indien een speler geen team heeft en toch mee wilt 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 website. 
 
Wil je meedoen?  
Vul dan onderstaand formulier in (zie tevens de bijlage) en stuur deze voor 29 mei naar  
wilkoch9@gmail.com of roos.arnout@gmail.com 
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Naam Captain/contactpersoon: 

E-mailadres: 

Telefoon: 

 Naam 

Speler 1  

Speler 2  

Speler 3  

Speler 4  

Speler 5  

Speler 6  

 
 
 


