Wintercompetitie 2021 – 2022

De wintercompetitie gaat dit seizoen van start op zondag 24/10/2021 en loopt tot en met
zaterdag 19/03/2022. Net zoals de voorgaande jaren zal er zowel op zaterdag als op zondag
een wedstrijd georganiseerd worden.
We wijzen graag nog even op de nieuwigheden die de vorige seizoenen van kracht werden:
voor de eindstand van de wintercompetitie zullen maximum 3 scores van een wedstrijd met
wintergreens meetellen. Voor de uitslag van de periodes is er geen maximum.
Daarnaast zullen we het oude berekeningssysteem van de zomer overnemen.
Er zal dus vanaf nu gespeeld worden op zomerstrokes. Tevens werd de buffer aangepast. Deze
is dus niet langer voor iedereen 16. Daarover later meer in dit reglement.
Inschrijven
Inschrijven voor een wedstrijd van de wintercompetitie gebeurt via i-golf, net zoals in de
zomer. De inschrijvingen worden telkens twee weken vooraf geopend. Uw starttijden kan u
de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd vanaf 12 uur ’s middags raadplegen op i-golf. Voor
het vertrek haalt u uw scorekaart af aan de balie. Het wedstrijdgeld blijft 3 EUR per wedstrijd.
Wedstrijdformule
Er wordt gespeeld in single stableford over 9 holes main course.
De spelers (inclusief junioren) worden ingedeeld in twee reeksen volgens hun starthandicap:
• Reeks 1 tot handicap 20,4
• Reeks 2 van handicap 20,5 tot 45 (lees: 36)
Playing handicap – berekening aantal strokes
Zelfde systeem dan de zomercompetitie, zie handicaptabellen ad valvas.
Handicapaanpassingen
Iedereen start met zijn of haar zomerhandicap. De GVB’ers starten met 36.
De handicapaanpassingen gelden enkel voor de wintercompetitie en hebben geen effect op
uw officiële handicap. De wedstrijden zijn dus non-qualifying, ook niet voor het behalen van
“de 36”.
De handicapaanpassingen gebeuren – net zoals in de zomer voor de WHS – zowel naar boven
als naar beneden.

Ter opfrissing:
Handicap
0 – 4,4
4,5 – 11,4
11,5 – 18,4
18,5 – 26,4
26,5 – 36

Hcp-daling per punt
boven 18
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Hcp-stijging indien
lager dan buffer
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Buffer
16
16
16
15
14

Specials
Zondag 24/10/2021: Wintercompetitie “Golf By Ratio”
Wedstrijddag gesponsord door Golf By Ratio met prijsuitreiking na de wedstrijd. Deze
wedstrijd wordt gespeeld op uw laatste zomerhandicap en telt dus ook niet mee voor de eindrangschikking.
Zondag 31/10/2021: Wintercompetitie “Cross Country Halloween”
Deze wedstrijd is ondertussen een ‘traditional’ geworden tijdens onze wintercompetitie.
Gezien het weer is de wedstrijd al een aantal keer afgelast, daarom nu aan het begin van het
winterseizoen. Het parcours van onze prachtige golfbaan wordt volledig hertekend waardoor
u ze op een totaal andere manier zal leren kennen. Ook deze wedstrijd telt niet mee in de
eindrangschikking maar er zullen wel mooie prijzen voorzien worden. Wie weet krijgt de best
verklede griezel wel een extra prijsje? ☺
Zondag 21/11/2021: Wintercompetitie “Texas 4 spelers”
Zelfde principe dan in de zomercompetitie. U speelt in teams van 4 (u schrijft u dus ook samen
in via i-golf) en kiest telkens de beste bal waar u mee voort speelt. De wedstrijd is strokeplay
en het aantal strokes (“de aftrek”) wordt berekend op dezelfde manier dan in de zomer. Ook
deze wedstrijd telt niet mee in de eindrangschikking maar er zullen wel mooie prijzen voorzien
worden.
Zondag 12/12/2021: Wintercompetitie “9 MC + 9 JC + Prijsuitreiking periode 1”
Single Stableford-wedstrijd waarin we voor het eerst in de wintercompetitie ook eens 9 holes
op onze uitdagende junior course spelen. De scores tellen niet mee voor de eindrangschikking,
maar uiteraard worden de winnaars van de dag (en die van periode 1) beloond met mooie
prijzen aan het einde van de speeldag.
Zondag 16/01/2022: Wintercompetitie “Vlaggencompetitie”
Deze dag wordt gespeeld in de formule Strokeplay. Aan het begin van de dag krijgt elke speler
een vlag mee met zijn/haar naam hierop geschreven. De par is 36 slagen. Hebt u dus in een
normale competite 9 extra slagen, moet u na uw 45 ste slag uw vlaggetje neerplanten. Wiens
vlag het verste op de baan staat, wint de competitie. Hebt u nog slagen over na hole 9? Dan
begint u opnieuw op hole 1 en hebt u voorrang op een eventuele flight die dan op teebox 1
staat.

Zondag 30/01/2022: Wintercompetitie “4BBB + Prijsuitreiking periode 2”
Zelfde principe dan in de zomer. U speelt in teams van 2 en noteert de beste score (lees: de
score die het meest Stableford-punten oplevert). De scores tellen niet mee voor de
eindrangschikking, maar uiteraard worden de winnaars van de dag (en die van periode 2)
beloond met mooie prijzen aan het einde van de speeldag.
Zaterdag 26/02/2022: Wintercompetitie “Texas 2 spelers Carnaval”
Zelfde principe dan in de zomercompetitie. U speelt in een team van 2 (u schrijft u dus ook
samen in via i-golf) en kiest telkens de beste bal waar u mee voort speelt. De wedstrijd is
strokeplay en het aantal strokes (“de aftrek”) wordt berekend op dezelfde manier dan in de
zomer. Ook deze wedstrijd telt niet mee in de eindrangschikking maar er zullen wel mooie
prijzen voorzien worden. Wie weet krijgt het best verklede team wel een extra prijsje?
Zaterdag 19/03/2022: Wintercompetitie “4 clubs competition + eindprijsuitreiking”
Deze speeldag wordt gespeeld in Single Stableford maar telt niet mee voor de
eindrangschikking. Terecht, want u mag maar met 4 CLUBS spelen! ☺ Welke clubs u mee
speelt, kiest u volledig zelf. Een putter telt mee, dus als u de putter mee neemt hebt u nog
maar 3 andere clubs waaruit u mag kiezen.
Prijzen
De winnaar van de wintercompetitie is degene die over het ganse winterseizoen het hoogste
gemiddelde heeft op zijn/haar tien beste wedstrijden met een maximum van 3 wintergreens.
Dit geldt per reeks. Bij ex aequo telt de elfde wedstrijd mee. Dan nog gelijk: de twaalfde
enzovoort. Deze prijzen zullen tijdens een feestelijke prijsuitreiking op de laatste speeldag
(zaterdag 19/03/2022) overhandigd worden.
Tevens zijn er elke periode diverse prijzen per reeks. Hier gaat het over het gemiddelde van
de drie beste scores van de voorbije periode bij zomer- en wintergreens. Bij ex aequo telt de
vierde wedstrijd mee, dan nog gelijk de hoogste score, dan nog gelijk de laagste handicap.
Na de laatste wedstrijd van de periodes worden de prijzen overhandigd. Ook zijn er die dag
nevenprijzen (longest, nearest en leary) te winnen. Concreet gaat het om volgende data:
zondag 12/12/2021, zondag 30/01/2022 en zaterdag 19/03/2022.
Als er door overmacht, zoals barre weersomstandigheden, tijdens één van de periodes minder
dan drie wedstrijden kunnen doorgaan, zullen deze wedstrijden meetellen voor de volgende
periode en vervalt de betreffende periode. Als de wedstrijd op de laatste dag van de periode
niet kan doorgaan en er minstens drie speeldagen geweest zijn, geldt deze periode toch als
afgesloten, en zal de prijsuitreiking de eerstvolgende speelzondag plaatsvinden.
Aanwezigheid op de prijsuitreiking is vereist om in aanmerking te komen voor een prijs.
Wij hopen op wederom een leuk winterseizoen!
Brigitte, Paul, Dave en Maxim

