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Wedstrijd  Vorm Beschrijving 

 Winter Eclectic Strokeplay 3-bal, NQ, 
Bruto en Netto, laatste 9-
6-3-1. Voor hc-chc-gvb-
bp. 

Meerronden wedstrijd met dagprijzen (netto 1/2 en bruto 1) en totaalklassement netto en bruto. Beste 
score per hole over ieders gespeelde wedstrijden bepaalt de individuele eindscore (per wedstrijd worden 
strookjes gemaakt met ieders tussenstand). Inschrijfgeld standaard. 

Rydercup Matchplay 2-bal, NQ, 
zonder hcp verrekening. 
Voor hc-chc-gvb-bp. 

Indeling in 2 teams Amerika en Europa, op volgorde hcp’s dames en heren. Per hole zijn twee punten te 
verdienen: winst = 2, halved=1, verlies =0. Inschrijfgeld standaard. 

Onze Eerste Strokeplay 3-bal, Q,  
Netto, laatste 9-6-3-1. 
Voor hc-chc-gvb-bp. 

Standaard Strokeplay. Opening van het seizoen. Afhankelijk aantal deelnemers wordt shotgun gestart. 
Inschrijfgeld standaard. 

Monthly Medal Strokeplay. Q, Netto 
dagprijs, laatste 9-6-3-1. 
Voor hc max 36. 
Meerronde Bruto en 
Netto 

Meerronden wedstrijd met dagprijzen (Netto) en totaalklassement (Netto en Bruto).  Strokeplay met een 
meerronde-score per speler. (Indeling beste x wedstrijden op basis van totaal aantal) Inschrijfgeld 
standaard. 

Strokeplay 
Clubkampioenschap 

Strokeplay, Bruto, Q.  
Voor hc max 36. 

Bruto Meerronden wedstrijd met voorrondes en  finale weekend. Standaard Strokeplay. Inschrijfgeld 
€5,00 per ronde. 

Strokeplay 
Clubkampioenschap 

Strokeplay, Netto, Q.  
Voor hc max 36. 

Netto Meerronden wedstrijd met voorrondes en  finale weekend. Standaard Strokeplay. Inschrijfgeld 
€5,00 per ronde. 

Matchplay 
Clubkampioenschap 
Bruto 

Matchplay, Bruto, NQ.  
Voor hc max 36. 

Bruto Meerronden wedstrijd  met voorrondes en  finale weekend. Standaard Matchplay.  Inschrijfgeld 
€5,00 per ronde. 

Matchplay 
Clubkampioenschap 
Netto 

Matchplay, Netto, NQ.  
Voor hc max 36. 

Netto Meerronden wedstrijd  met voorrondes en  finale weekend. Standaard Matchplay.  Inschrijfgeld 
€5,00 per ronde. 

Stableford Fourball 
Clubkampioenschap 

Stableford Fourball 
Betterball, 4-bal, 75% hcp, 
NQ, Netto, laatste 9-6-3-
1. Voor hc max 36. 

Teams van 2 personen, per team beiden de eigen bal spelen , beste score per hole geldt voor de team 
score.  Inschrijfgeld €5,00.  



Foursome  
Clubkampioenschap 

Strokeplay Foursome 4-
bal, NQ, Netto, laatste 9-
6-3-1. Voor hc max 36. 

Teams van 2 personen, per team 1 bal spelen, om- en-om afslaan (de een de even holes, de ander de 
oneven holes). Standaard Foursome. Inschrijfgeld €5,00. 

GC Hitland Trofee Stableford 3-bal 
Q, Netto, laatste 9-6-3-
1.Voor hc-chc-gvb-bp. 

Standaard Stableford. Inschrijfgeld standaard. 

(NGF) Dubbele 
handicap 

Stableford 3-bal 
Q, Netto, laatste 9-6-3-
1.Voor hc-chc max 36. 

Standaard Stableford, Landelijke Goede doelen wedstrijd, met Finale ronden vanuit de landelijke 
organisatie. 
Goede doelen wedstrijd. Inschrijfgeld €10,00. 

(NGF) Familietoernooi Stableford 4-bal, 
Greensome, 
NQ, Netto, Hcp 
verrekening Greensome, 
laatste 9-6-3-1.Voor hc-
chc-gvb. 

Standaard  Stableford. 2 teams per flight, per team beide afslaan, dan de beste bal kiezen, daarna om 
beurten de hole uitspelen.  Info over spelvorm wordt gecommuniceerd o.b.v. info NGF, of WECO. 
Handicapverrekening is de verrekening die geldt zoals bij Greensome. Er is een bruto en netto klassement. 
Inschrijfgeld  €20,00 per koppel. Goede doel wordt bepaald door NGF of WECO. Familie leden van de 
leden mogen geïnviteerd worden.  

Texas Scramble Strokeplay, Scramble 3-
bal, 
NQ, Netto, 75%, laatste 9-
6-3-1. Voor hc-chc-gvb-
bp. 

Meestal  Strokeplay (kan ook STB). Teams van 3 personen.  Afslaan door alle spelers, daarna een beste bal 
kiezen en daar vandaan slaat iedere speler (of alleen degenen van wie de ballen niet gekozen zijn) zijn 
volgende bal, tot aan de hole. Van iedere speler moet verplicht een minimum aantal afslagen gekozen 
worden. Evt. in combinatie met 3 stokken wedstrijd (inclusief de putter). Inschrijfgeld standaard. 

Funwedstrijd algemeen Diverse vormen. Voor hc-
chc-gvb-bp. 

Veelal standaard Stableford/ 3-bal/NQ, maar ook andere spelvormen zijn mogelijk. Denk aan Foursome 
Greensome, etc. (zie bv. https://www.golf.nl/de-baan-op/spelvormen-in-golf) 

Funwedstrijd/Vlaggetjes  Stableford. Voor hc-chc-
gvb-bp.  

Vlaggetjes wedstrijd: Stableford, prik jouw vlaggetje nadat je de 36e Stableford punt hebt gescored.  
De “verst” geplaatste vlag wint. Inschrijfgeld standaard. Vlaggen worden opgehaald nadat iedereen ze 
gepasseerd is.  

Funwedstrijd/Touwtjes  Stableford. Voor hc-chc-
gvb-bp.  

Touwtjes wedstrijd: Stableford, je mag een meter-touwtje inzetten om de ligging van je bal te verbeteren. 
Aantal keren inzetten wordt bepaald door PLHCP/2 (met afronding). Mag voor het uitholen binnen 1 
meter, mag niet om uit een hindernis te komen (water/bunker).  

Funwedstrijd/3Bal MP Stableford. Voor hc-chc-
gvb-bp.  

3-bal Matchplay:  Iedere speler speelt o.b.v. Stableford tegen de twee andere spelers in de flight.  
Per hole worden 6 punten verdeeld: 2 punten tussen speler 1 en 2, 2 punten tussen speler 1 en 3, en 2 
punten tussen speler 2 en 3.  
Winst t.o.v. een andere speler = 2 punten, Gelijk = 1/1 en Verlies = 0 punten. Iedere speler kan dus 
maximaal 72 punten (18H X 4 punten) behalen 

https://www.golf.nl/de-baan-op/spelvormen-in-golf


 


