
 

Organisatie 3-banen toernooi, Bas, Ineke en Michiel, De Wouwse, Oosterhoutse en Grevelingenhout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De speeldatums voor 2021 worden te zijner tijd bekend gemaakt. Periode juli - augustus. 

 
Wedstrijdreglement: 
 Deelname: 16 deelnemers per club, inclusief 1 clubcoördinator per club. 
 Maximale exact handicap: 36.0 
 Leeftijd minimaal 16 jaar op de dag van spelen. 
 Selectie: De clubs kiezen hun eigen selectieprocedure via wedstrijden strokeplay netto of stable-

ford, zodat alle leden kans hebben zich te plaatsen. 
 Minimale deelname aan 2 wedstrijden om in aanmerking te komen voor het individueel eindklas-

sement. 
 Spelvorm: stableford 100% handicap, gele/rode tees, qualifying. 
 Flight indeling met per flight één deelnemer van elke club.  
 Bij de flight-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met exact handicap (bandbreedte 

tot ongeveer 10 slagen), indelingen bij vorige wedstrijden en aanvullende wensen, zoals samen 
rijden.  

 Prijzen (door zorg van de gastclub):  
o Dagklassement: 

▪ de beste 3 stablefordscores van de dag: dames + heren samen. 

▪ eventueel prijzen voor neary, leary, longest (per dag door gastclub te bepalen) 
o Eindklassement (kosten verdeeld over de clubs): 

▪ individueel: totaal van de beste 2 scores. Winnaar en runner-up zowel bij dames als 
heren, totaal 4 prijzen. 

▪ clubs: er wordt gestreden om de 3-Banen Wisseltrofee. Winnaar is de club met het 
hoogste totaal van de beste 10 scores per club en per dag. 

 
Organisatorische bepalingen: 
 Deelname is vrij van greenfee (wederkerigheid). 
 Wedstrijdfee is €15, bestemd voor: ontvangst, borrelgarnituur en prijzen. 
 Wedstrijden starten vanaf 11.00 uur, i.v.m. reistijden, zo mogelijk starten op hole 1 en 10. 
 Deelnemers worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. 
 Na afloop bestaat de mogelijkheid om van een menu/dagschotel gebruik te maken. Kosten wor-

den per club bekend gemaakt. Inschrijven bij de wedstrijdtafel op de dag van spelen. 
 Namen van deelnemers, exact handicap en wie samen rijden worden door de clubcoördinator mi-

nimaal één week voorafgaand aan de wedstrijd naar de coördinator van de gastclub gestuurd. 
 Informatie: de clubcoördinatoren dragen zorg voor interne communicatie en informatie, t.w.: Ine-

ke Kort (OGC), Michiel Engelsman (GH), Bas Geers (GWP). 
 Informatie diverse clubs via hun website:  

o Oosterhoutse:  http://www.oosterhoutse.nl  
o Grevelingenhout:  http://www.grevelingenhout.nl  
o Wouwse Plantage:  http://www.golfwouwseplantage.nl 

 
 

Veel plezier en succes!! 

 3-Banen Toernooi 
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