Delfland Golf

WinterBattle 2022-2023
Niet voor watjes
Wedstrijdcommissie
winterbattle@delflandgolf.nl

WinterBattle Info & Rules
versie 3 oktober 2022
Na de Corona, toen we weliswaar mochten spelen, maar er geen wedstrijden waren, hebben we vorig
seizoen een zeer succesvolle WinterBattle gehad. In de komende winterperiode 2022-2023 gaan we
de strijd weer aan!
De WinterBattle is een Greensome teamcompetitie (twee personen per team) op golfbaan Delfland
over vijf maandelijkse wedstrijden van 18 holes op:
- Zaterdag 12 november 2022
- Zaterdag 17 december 2022
- Zaterdag 14 januari 2023
- Zaterdag 18 februari 2023
- Zaterdag 18 maart 2023
Op iedere wedstrijddag is er na 9-holes een hapje en drankje in het Halfway House. Op de slotdag van
18 maart 2023 wordt de WinterBattle afgesloten met een buffet en uitreiking van de overall prijzen.
Het inschrijfgeld bedraagt (voor de vijf wedstrijden, incl. op de wedstrijddagen na 9-holes een warm
hapje en drankje in het Halfway House, het slotbuffet op 18 maart en de kosten voor organisatie en
prijzen):
-Voor greenfeespelers bedraagt het inschrijfgeld €360 per persoon incl. 5x18 holes greenfee.
-Voor rondenkaarthouders/unlimitedkaarthouders/businesskaarthouders/personeel bedraagt het
inschrijfgeld €120 p.p + 4x 18-holes rondes van de rondenkaart.
• De greenfee is 4x 60 EUR (nieuwe greenfee per november 2022).
Met dank aan Golfbaan Delfland voor de geste van 5x spelen voor de prijs van 4.
• Een van de teamleden schrijft het team in en betaalt ook voor beide teamleden.
Zorg dat u het Golf Service Nummer (GSN, begint met ‘NL’) en de NGF-handicap van uw partner
weet (beide staan op de digitale NGF-pas) en het nummer van de rondenkaart Delfland (voor het
afschrijven van de rondes).
• Als een team een keer niet mee kan spelen geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van)
het inschrijfgeld. Wel mag een invalteam spelen.
 Inschrijving: www.delflandgolf.nl/winterbattle
(Sluiting inschrijving is 30 oktober 2022, maximumaantal deelnemers is 120)

We zijn nog op zoek naar sponsoring zodat we wat extra prijzen beschikbaar kunnen stellen, een paar
leuke incentives kunnen realiseren voor alle spelers of wat meer kunnen doen met horeca.
Mocht u ideeën of suggesties hebben dan horen we dat graag.
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Greensome spelvorm
1. Op iedere hole slaan beide teamleden af en bepalen (als team) hun beste bal. Die beste bal speelt
het team om en om verder tot de bal is uitgeholed (de beste bal wordt door de partner, als tweede
slag, verder gespeeld; de speler die de beste bal heeft afgeslagen mag die dus niet als tweede slag
verder spelen).
2. Van ieder teamlid moet minimaal zevenkeer zijn of haar afgeslagen bal als ‘beste’ worden gekozen
(dit om te vermijden dat enkel de afgeslagen bal van ‘long hitters’ als beste bal gekozen gaat
worden); dit moet op de scorecard worden bijgehouden.
3. Greensome team handicap
a. Bepaling teamhandicap: 60% van de laagste handicap + 40% van de hoogste handicap.
b. Als hoogste handicap van een speler wordt 45 gehanteerd, ook als zijn of haar NGF-handicap
hoger dan 45 is
c. 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 is
veranderd, wordt dat NIET verwerkt in de greensome teamhandicap.
d. Het kan zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn. Dan beslist de wedstrijdcommissie over
een passende teamhandicap.

Over de wedstrijddagen
1. Ongeveer een week voor iedere wedstrijd wordt de startlijst rondgemaild. Dat is de eerste keer
samen met een overzicht van de deelnemers en de volgende keren met het bijgewerkte
rankings- overzicht.
2. Bij het melden op de eerste wedstrijddag worden de handicaps van de spelers gecontroleerd. We
trachten de persoonlijke handicaps te controleren met de NGF-database, maar de ervaring heeft
geleerd dat dat niet altijd eenduidig is. Graag uw digitale NGF-pas bij de hand hebben.
3. Tijdens de wedstrijden bestaat een flight uit twee teams (dus vier spelers). De twee teams in een
flight spelen NIET tegen elkaar (het is geen match play). Ieder team speelt zijn/haar eigen
Stableford.
4. Graag vlot uw beste ball kiezen. Graag aansluiting houden bij de flight voor u.
5. Na 9 holes is er een pauze bij het Halfway House met een hapje en een drankje. Let erop dat u
tijdig (zie uw scorecard) aan uw tweede negen holes begint!
Te laat of later binnen na de eerste 9-holes = kortere pauze!
6. Na de wedstrijd uw scorecard inleveren. De scorecard moet ook getekend zijn door het andere
team in uw flight (dat dan ook de scores gecontroleerd heeft).
7. Het is toegestaan dat tijdens de Battle beide teamspelers één keer worden vervangen (maar niet
beide teamspelers tijdens dezelfde wedstrijd).
a. Als de handicap van de invallende speler hoger is dan de teamspeler die hij/zij die
wedstrijd vervangt dan wordt de teamhandicap NIET aangepast.
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b. Als de handicap van de invallende speler lager is dan de teamspeler die hij/zij vervangt dan
wordt voor die wedstrijd de teamhandicap WEL verlaagd en, enkel voor die wedstrijd,
opnieuw bepaald.
8. Als een teamspeler vervangen wordt dan dient dat tijdig aan de wedstrijdcommissie te worden
gemeld met de naam van de teamspeler die vervangen wordt en de naam, NGF-nummer en de
handicap van de invallende speler.
De handicap van de invallende speler wordt voorafgaand aan de wedstrijd bij de wedstrijdbalie
geverifieerd (Graag uw digitale NGF-golfpas bij de hand hebben) en zo nodig wordt de greensome
teamhandicap voor die wedstrijd ter plaatse door de wedstrijdcommissie aangepast.
9. Als een team een keer helemaal niet mee kan spelen dan mag er een invalteam meespelen. Dat
invalteam speelt wel mee voor de dagprijzen, maar hun score kan niet meetellen voor de overall
score of hun birdies voor de BirdieCup!

Battle rules
1.
2.
3.
4.

We proberen zoveel mogelijk volgens de golfregels te spelen.
Dames spelen van rood, heren van geel.
Afslag is altijd eerst heren van de gele tee en daarna de dames van de rode tee.
Algemene winterregels zijn beschreven op de website van golf.nl: https://bit.ly/3bv3bLk (o.m.
schoonmaken en plaatsen, ingebedde bal, tijdelijk water en natuurlijk (het is een Winter Battle):
ijs, hagel en sneeuw). Mogelijk dat er bij sneeuw nog aanvullende Battle rules worden bepaald.
5. Als beide teamleden hun afslag ‘out-of bounds’ slaan, dient één van de teamleden een extra bal
te spelen met bijtelling van een strafslag. Deze extra afslag wordt dan de derde slag. Dit geldt ook
voor het slaan van een provisionele bal die later de bal in het spel kan worden.
6. Als pas later geconstateerd wordt dat een bal ‘out-of-bounds’ of ‘verloren bal’ is, mag (ter hoogte
waar de bal ‘out-of-bounds’ of verloren is gegaan) de bal aan de rand van de fairway worden
gedropt met bijtelling van twee strafslagen (Hiermee wordt vermeden dat een team terug moet
om opnieuw een bal te spelen en houden we tempo in de baan).
7. Bij onduidelijkheden wordt de situatie aan het einde van de wedstrijd aan de wedstrijdcommissie
ter beoordeling voorgelegd. Zo nodig mag een team de betreffende hole met twee ballen
uitspelen.

Battle prijzen
Voor de Battle hebben we de volgende prijzen:
1. Eén overall hoofdprijs op 18 maart 2023 (voor iedere categorie) voor het team met de meeste
Stableford-punten op basis van de vier beste scores van de vijf wedstrijden.
2. Op de laatste wedstrijddag ook een Birdie-Cupprijs (voor iedere categorie) voor het team met de
meeste birdies. Alle birdies die door een team tijdens een wedstrijd zijn geslagen tellen mee.
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3. Op elke wedstrijddag (voor iedere categorie):
a. Een eerste, tweede en derde prijs.
b. De Leary-prijs (op een par 4 hole met twee slagen op de green, dichtst bij de hole).
c. Een Birdie bij één of meer geslagen birdies.
4. Mochten er op een van de wedstrijddagen meerdere teams op de eerste, tweede of derde plaats
zijn geëindigd, dan wordt het winnende team bepaald door het minste slagen op de laatste
negen, zes, drie holes etc.
De wedstrijdcommissie
Email: winterbattle@delflandgolf.nl
Hin Oey, Martin Vrolijk, Daan Koop en Huco de Vos
Met medewerking en sponsoring van Golfbaan Delfland
-o-o-o-

