
PROTOCOL Wintercup [oktober 2022] 

 

KvE  4 oktober 2022 

De wintercup competitie bestaat uit 9 wedstrijden, gepland op afwisselend zaterdagen en 

zondagen in de periode 1 november - 31 maart. Er zijn twee categorieën beschikbaar: 18 

holes wedstrijden en 9 holes wedstrijden. 
  

Het zijn seriewedstrijden, waarbij de beste scores van 9 of minder tellen voor de 

eindscore. De staffel is: 

9 wedstrijden gaan door:  6 beste scores tellen 
8 wedstrijden gaan door:  5 beste scores tellen 

7 wedstrijden gaan door: 5 beste scores tellen 

6 wedstrijden gaan door:  4 beste scores tellen 

5 wedstrijden gaan door:  4 beste scores tellen. 
 

De weers- en baanomstandigheden zijn bepalend voor het aantal te spelen wedstrijden.  

 

Omstandigheden  

• De wedstrijdvorm is 3-bal Stableford.  
• De lussen die gespeeld worden zijn afwisselend Peren / Appel – Appel / Peren, 

• Er wordt gestart vanaf 9.30 uur op 1 lus. 

• Iedereen tot en met handicap 54 kan meedoen. 

• Het aantal deelnemers is maximaal 36 per categorie. Wanneer er voor de ene 

categorie veel meer inschrijvingen zijn dan voor de andere, kan hier door de 

wedstrijdleiding van afgeweken worden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen 

deelnemen.  

• De wedstrijd is non qualifying, tenzij de baan nog als qualifying genoemd staat. 

• Indien de wedstrijd gespeeld wordt op een wintergreen, dan is het normaal 

uitholen (dus geen putterlengte), tenzij de omstandigheden aanleiding geven 

voor aangepast uitholen. Dit wordt op de dag zelf door de wedstrijdleider bepaald 

en bekend gemaakt. 

 

Winnaar  

• Elke wedstrijd heeft 3 prijswinnaars en er is 2 x een bijzondere verrichting.  

• De dagwinnaar is degene met het hoogste aantal Stbf punten. 

• Als de baan niet meer qualifying is en er wordt door een speler/speelster meer 

dan 40 resp. 20 stfd punten gescoord, wordt van desbetreffende speler / speelster 

de hcp boven de 20/40 stbf punten tijdelijk aangepast voor de resterende 

wedstrijden. (dit wordt handmatig gedaan en is  ALLEEN van toepassing voor de 

wintercup wedstrijden) 

• De eindwinnaar van de serie per categorie is degene die het hoogste aantal stbf 

punten heeft gescoord uit de gespeelde wedstrijden op basis van het aantal beste 

scores. Hierbij is het aantal gespeelde wedstrijden niet relevant, wat betekent dat 

bij voldoende stbfd punten de eindwinnaar ook minder wedstrijden gespeeld kan 

hebben dan die voor de eindscore geteld worden. 

• De eindwinnaar per categorie wordt geëerd met de Wintercup bokaal en een 

vermelding op het bord in het clubhuis. 


