
Wedstrijdinformatie Winter Battle 

1. Aanmelden en kosten 

a. Je schrijft je in als team van twee personen. Als team speel je alle vijf de wedstrijden 

(18 holes). Een gemengd team van een dame en een heer mag. Dames spelen van de 

rode teebox rood, heren van de gele teebox 
NB. Mocht u geen partner hebben neem dan contact op met de wedstrijdcommissie 

(wedstrijden@delflandgolf.nl). Mogelijk kunnen wij u matchen (met een leuke date).  

b. De kosten voor deelname bestaat uit drie componenten: 

i. Greenfee of rondekaart. 

Golfbaan Delfland heeft aangeboden voor de vijf wedstrijden er slechts vier 

in rekening te zullen brengen. Voor R1 ondenkaart houders worden slechts 

acht rondes afgeboekt ipv. tien rondes. Voor greenfee spelers wordt ook nog 

eens een gereduceerd tarief van 4x 45 EUR is totaal 180 EUR gehanteerd 

ii. Hapje/drankje en buffet. 

Tijdens de vijf wedstrijddagen is er na 9 holes (in het Halfway House) een 

warm hapje, twee warme drankjes en een Jagermeister. De laatste 

wedstrijddag op 12 maart 2022 wordt afgesloten met een Indonesisch buffet 

(en de overall prijsuitreiking). De kosten voor dit onderdeel bedragen 90 EUR 

per persoon. 

iii. Organisatiekosten (m.n. prijzen, prijsjes en incentives).  

In totaal zijn er meer dan 200 prijzen en prijsjes! De overall prijs voor de 

beste teams (in drie categorieën) is een shortbreak-voucher (zie verder 

onderstaand voor het prijzenoverzicht). Deze organisatiekosten bedragen 40 

EUR per persoon. 

c. Aanmelden gaat via het online inschrijfformulier (zie bovenstaand voor de link). De 

sluiting voor aanmelding is 1 november 2021. De Battle gaat door als er zich meer 

dan 20 teams hebben aangemeld. 

d. Zodra op 1 november besloten wordt dat de Battle doorgaat krijgt u via de email 

aanwijzingen hoe u de kosten voor deelname kunt betalen. In ieder geval dient u 

voor 15 november betaald te hebben. Betalen kan niet meer tijdens de eerste 

wedstrijddag! 

e. Als een team één of meer wedstrijden niet meespeelt geeft dat geen recht op 

terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld. Dit geldt voor alle kosten (rondes, 

greenfee, hapje/drankjes, buffet en/of organisatiekosten).  
 

 

2. De speelvorm is Stableford GREENSOME 

a. Tijdens de wedstrijden bestaat een flight uit twee teams (dus vier personen).  

b. De teams spelen NIET tegen elkaar (het is geen matchplay). Ieder team speelt 

zijn/haar eigen Stableford (met greensome handicapverrekening, zie verder 

onderstaand). 

c. Op iedere hole slaan beide teamleden af en bepalen (als team) de beste bal. Die 

beste bal speelt het team om en om verder tot de bal is uitgeholed (de beste bal 
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wordt door de partner, als tweede slag, verder gespeeld; en dus niet door de speler 

die die beste bal heeft afgeslagen). 

d. Van ieder teamlid moet minimaal zevenmaal zijn of haar afgeslagen bal gekozen 

worden (dit om te vermijden dat enkel de afgeslagen bal van ‘longhitters’ als beste 

bal gekozen gaat worden); dit moet op de scorecard worden bijgehouden. 

e. Greensome team handicapverrekening 

i. De teamhandicap wordt als volgt bepaald:  

60% van de laagste handicap + 40% van de hoogste handicap. 

ii. De handicaps van de teamspelers wordt opgegeven bij de aanmelding en 

geverifieerd bij de wedstrijdbalie op de eerste wedstrijddag (laten zien op 

NGF-app). Mocht de handicap van een of beide teamleden dan anders zijn 

dan eerder is opgegeven dan wordt een nieuwe greensome teamhandicap 

ter plaatse door de wedstrijdcommissie vastgesteld.  

iii. Als hoogste handicap van een speler wordt 45 gehanteerd, ook als zijn of 

haar NGF-handicap hoger dan 45 is (dit omdat hogere handicappers vaak nog 

maar weinig scorekaarten geregistreerd hebben en vaak beter spelen dan 

hun NGF-handicap aangeeft). 

iv. De teamhandicap blijft gelijk gedurende de gehele Battle van vijf 

wedstrijden. Ook als tijdens de vijf maanden van de Battle van een of beide 

teamleden zijn/haar/hun NGF-handicap veranderd wordt dat NIET verwerkt 

in de greensome teamhandicap. 

(NB Het is voor de wedstrijdcommissie niet werkbaar om elke wedstrijd de 

handicaps van de teamspelers te controleren en constant teamhandicaps 

aan te moeten passen).  

v. Het is toegestaan dat tijdens de Battle beide teamspeler één keer worden 

vervangen (maar niet beide teamspelers tijdens dezelfde wedstrijd).  

1. Als de handicap van de invallende speler hoger is dan de teamspeler 

die hij/zij die wedstrijd vervangt dan wordt de teamhandicap NIET 

aangepast. 

2. Als de handicap van de invallende speler lager is dan de teamspeler 

die hij/zij vervangt dan wordt voor die wedstrijd de teamhandicap 

verlaagt met het aantal handicappunten gelijk aan het verschil 

tussen de NGF-handicap van de invallende speler en de teamspeler 

die hij/zij vervangt. 

3. Als een teamspeler vervangen wordt dan dient dat van tevoren (bij 

voorkeur een week) per email aan de wedstrijdcommissie worden 

gemeld met naam van de teamspeler die vervangen wordt en de 

naam en handicap van de invallende speler. 

4. De handicap van de invallende speler wordt voorafgaand aan de 

wedstrijd bij de wedstrijdbalie geverifieerd en zo nodig wordt de 

greensome teamhandicap voor die wedstrijd ter plaatse door de 

wedstrijdcommissie aangepast. 

vi. Het kan zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn. Dan beslist de 

wedstrijdcommissie over een passende greensome teamhandicap. 
 

 



3. Tijdens de wedstrijddagen 

a. De flight-indeling wordt enkele dagen voorafgaand aan de wedstrijd op de webpage 

van de Winterbattle gepubliceerd (www.delflandgolf.nl/winterbattle). Op de 

webpage worden ook eventuele aanpassingen in de Battle rules bekendgemaakt (zie 

ook onderstaand). 

b. Een team meldt zich tijdig (een halfuur voor hun startijd) bij de wedstrijdtafel: 

i. Het team krijgt dan hun scorekaart met het aantal greensome 

teamhandicapslagen. Controleer of dit correct is en bespreek dat zo nodig 

met de wedstrijdcommissie). 

ii. Voor de eerste wedstrijd (20 november) tonen beide teamgenoten, ter 

verificatie, hun NGF-handicap. Mocht de handicap van een of beide 

teamleden dan anders zijn dan eerder is opgegeven, dan wordt door de 

wedstrijdcommissie ter plaatse een nieuwe greensome teamhandicap 

vastgesteld. 

c. Aan het begin van de wedstrijd wisselen de teams, op de teebox van hun eerste hole, 

hun scorecard.  

d. Tijdens de wedstrijd wordt op de scorekaart bijgehouden van welk teamlid de best 

ball is gekozen. 

e. Na afloop van de wedstrijd worden de scorekaarten ingeleverd bij de wedstrijdbalie, 

met: 

i. Ingevulde en opgetelde aantal Stablefordpunten van het team. 

ii. Aangeven als er birdies zijn geslagen. 

iii. Getekend door beide teams. 

iv. Genoteerd wiens afslag gekozen is 
 

 

4. Battle rules 
Een aantal rules zijn bovenstaand al ter sprake geweest 

Het kan zijn dat de Battle rules tijdens de battle periode van vijf maanden aangepast worden. 

Aanpassingen in de Battle rules worden op de startlijst vermeld en op de website 

gepubliceerd. 

a. Als er op een wedstrijddag local rules van kracht zijn, dan zijn deze local rules 

leidend. 

b. Bij out of bounds mag ook (ter hoogte waar de bal out of bounds is gegaan) de bal 

aan de rand van de fairway (binnen twee stoklengtes, niet zijnde de putter) worden 

gedropt met twee strafslagen. 

c. Bij ‘verloren bal’ mag ook (ter hoogte waar de bal ongeveer verloren is gegaan) de 

bal aan de rand van de fairway (binnen twee stoklengtes, niet zijnde de putter) 

worden gedropt met twee strafslagen. Dit geldt ook als de bal bij sneeuw 

onvindbaar in de rough is.  

d. Bij sneeuw of bevroren grond mag de bal opgeteed worden (binnen 15 cm).  

e. Als bij sneeuw de bal op de fairway onder de sneeuw is verdwenen dan mag de bal, 

zonder straf, opgeteed worden op de plaats waar de bal ongeveer geland en 

verdwenen is.  
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f. Indien de mogelijkheid bestaat dat geen van beide ballen gespeeld van de 

afslagplaats binnen de baan en buiten een waterhindernis gevonden kan worden, 

mag één provisionele bal gespeeld worden. Het team is vrij in de keuze van de speler 

die de provisionele bal mag spelen. De speler moet spelen van de afslagplaats van de 

partner. Als beide oorspronkelijke ballen worden gevonden mag het team kiezen 

met welke bal verder wordt gespeeld, en moet de provisionele bal worden 

opgegeven. Als slechts één van beide oorspronkelijke ballen wordt gevonden, dan 

moet met die bal verder worden gespeeld, en moet de provisionele bal worden 

opgegeven. 

g. Een bal moet uitgeholed worden (en mag, door het andere team, dus niet ‘gegeven’ 

worden; het is geen matchplay). 

h. Bij onduidelijkheden (maak zo nodig een paar foto’s) mag een team de betreffende 

hole met twee ballen spelen, en beide ballen uitholen. De situatie wordt dan aan het 

einde van de wedstrijd aan de wedstrijdcommissie ter beoordeling voorgelegd. 
 

 

5. Prijzen, prijsjes en incentives. 
In totaal zijn er meer dan 200 prijzen! 

a. Er zijn prijzen voor drie categorieën. De categorie-indeling wordt na 1 november 

bepaald op basis van de greensome handicaps van de teams en een beetje gelijke 

omvang van de drie categorieën.  

b. Op de laatste wedstrijddag worden (tijdens/na het buffet) de overall prijzen 

uitgereikt voor de beste teams in iedere categorie. De overall ranking over vijf 

wedstrijden wordt bepaald op basis van de vier beste wedstrijden van een team. 

Deze overall prijzen zijn een shortbreak-voucher! 

c. Na afloop van iedere van de vijf maandelijkse wedstrijden is er een eerste en tweede 

dagprijs voor de beste teams in iedere categorie (als een team niet meer aanwezig is 

gaat de prijs naar de volgende op de ranglijst).  

d. Tijdens de vijf wedstrijd dagen is er ook een prijs voor de Leary (op een par 4 dichtst 

bij de hole in twee slagen). Er zijn geen longest of neary daar dat geen 

teaminspanning is.  

Wel worden er birdies uitgereikt (maximaal één birdie per team per wedstrijd). 

e. Voor alle deelnemers is er een aardige Winter Battle incentive. 
 

 

6. Sponsoring 
We zijn nog op zoek naar enkele ‘winter coole’ sponsors zodat we wat extra leuke prijzen 

beschikbaar krijgen en/of de catering wat meer kunnen ‘aankleden’. Mocht u ideeën of 

suggesties hebben dan horen we dat graag. We hebben al de eerste sponsors. Golfbaan 

Delfland sponsort door voor de vijf wedstrijden er slechts vier in rekening te zullen brengen 

(zowel voor Rondenkaarthouders als greefee speler). Golftime sponsort de zes overall 

shortbreak hoofdprijzen en Golfdiva met een incentive voor alle vrouwelijke deelnemers. 

 



 

7. Wedstrijdcommisie 
Email: wedstrijden@delflandgolf.nl  

De wedstrijdcommissie bestaat uit: 

a. Hin Oey 

b. Martin Vrolijk 

c. Susanne Coppen 
Met ondersteuning van de 55+ wedstrijdcommissie. 
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