
Winterherencompetitie   “WINTERKONING”   

 

Winterkoning Commissie 

 

Seizoen 2019-2020 

 

- George Onderdelinden  (contactpersoon en wedstrijdleider) 

- Rob Verduin  (sponsor coördinator en wedstrijdleider) 

- Henk Oudshoorn    (financiën en wedstrijdleider) 

- Zeger van Halteren (wedstrijdleider) 

- Martin Kievits  (wedstrijdleider) 

 

Regels 
 

- Inschrijven op de speeldag voor 9 holes wedstrijdlus (of 18 holes) bij de 

caddiemaster; 

- Caddiemaster verstrekt de wedstrijdkaarten na betaling van het inschrijfgeld; 

- 9 holes wedstrijd. Wedstrijdlus volgens wedstrijdschema; wordt definitief 

bepaald door caddiemaster op de wedstrijddag. 

- Wedstrijd lus is eerste 9 holes op de kaart voor stablefordtelling (i.v.m. 

oneven strokes). 

- Scorekaarten bij de wedstrijdleiding in leveren. 

- Wedstrijd vindt doorgang bij openstelling van baan ook bij wintergreens 

(website is leidend). 

- Wintergreens: binnen een putterlengte hoeft niet uitgehold te worden (wel 

een slag bijtellen). 

- Local rules op het bord in de hal zijn geldig. 

- Wedstrijdleiding of caddiemaster bepalen of de wedstrijd door kan gaan of 

kunnen tijdens de wedstrijd beslissen om de wedstrijd af te gelasten. 

- De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij 

bijzondere omstandigheden. Het onderbreken van de wedstrijd zal worden 

gedaan door de sirene te laten loeien.  

- Eén lange toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden  

Twee tonen: het spel hervatten.  

Drie tonen: het spel onderbreken, hole mag uitgespeeld worden. 

- Stoppen tijdens de wedstrijd op eigen initiatief wordt gevolgd door DQ. 

- Spelers hebben alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de 

wedstrijd te onderbreken of te staken. Spelers die zonder toestemming een 

wedstrijd onderbreken of staken kunnen voor één of meerdere wedstrijden 

geschorst worden.  

- Geen neary’s geen longest drive prijzen.  

- Inschrijfgeld 2 euro. 



- Eten;  uiterlijk 2,5 uur na laatste start (laatste start 9 holes) maar nooit 

vroeger dan 17.30 uur.  

 

Puntentelling 

 

- 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 punten voor de eerste negen. 1 punt voor het 

meedoen. 

- Bij gelijke stand: laatste 6 holes, laatste 3 holes, laatste hole, daarna vanaf de 

laatste hole omhoog tot er winnaar is. Zijn de 9 holes exact gelijk gelopen 

dan laagste exact winter handicap wint. 

- Prijzen, alleen voor diegene die blijven eten. Punten voor klassement blijven 

wel geldig. 

- Birdie klassement: 1
e
 birdie is één birdie balletje, 2

e
 en daaropvolgende 

birdie geen balletje. Tellen wel mee voor het birdie klassement. 

 

 

Winnaar Eind klassement 

 

Diegene die na de slotdag, waar gespeeld wordt over 2x9 holes, de meeste punten 

voor het klassement heeft. Bij gelijke stand is diegene die de meeste keren een 

middag gewonnen heeft de winnaar. Als dit ook gelijk is dan kijken we naar de 2
e
 

plaatsen e.v. 

 

Winter Handicap 

 

In te voeren vanaf het moment dat de baan NON qualifying is.  (+/- 1 nov) 

 

Uitgangspunten zijn: 

1. Het spelersveld wordt verdeeld in twee categoriën: 

 Categorie 1: Hcp  0 – 12,9 

 Categorie 2: Hcp   13,0 – 36 

2. Elke score boven 18 Stablefordpunten leidt tot een verlaging van de 

handicap: 

 Categorie 1: 0,2 pt 

 Categorie 2: 0,4 pt 

3. Een score van 18 Stablefordpunten of lager leidt niet tot een aanpassing 

van de winterhandicap. Er is geen bufferzone. 

4. De te hanteren formule is: 

 Categorie 1: Nieuwe handicap = X – (N-18) * 0,2 

 Categorie 2: Nieuwe handicap = X – (N-18) * 0,4 

Waarbij X staat voor de “oude” handicap en N staat voor het 

wedstrijdresultaat. 

 



5. Spelers moeten zelf de winterhandicap wekelijks bekijken op het algemene 

klassement voor aanvang van de wedstrijd. 

6. De winterhandicap wordt door de winterherencommissie wekelijks 

verwerkt bij diegene die de week daarvoor meer dan 18 stableford punten 

hebben behaald. 

 

Winter handicap is een tijdelijke winter regel 

Winter handicap wordt zodra de baan non qualifying is bepaald. 

Winter handicap blijft vanaf 1ste bepaling in stand tot einde winterkoning 

seizoen. 

Winter handicap wordt niet door jaarrevisie aangepast. 

Winterhandicap geldt alleen tijdens de “winterkoning” wedstrijden. 

 

Taken wedstrijdleider 

 

- Wedstrijdleider evt. in de laatste flight zodat laatkomers mee kunnen doen. 

- Verzamelen van de definitieve startlijst bij caddiemaster en overleg met 

caddiemaster op wedstrijddag. 

- Verwerken van de ingeleverde scorekaarten en uitrekenen prijswinnaars en 

puntenwinnaars voor klassementen. Altijd de kaarten van prijswinnaars 

controleren op (winter-)handicap en slagen. 

- Verzorgen van prijsuitreiking eventueel in overleg met sponsor. 

- Doorgeven van deelnemerslijst, uitslagenlijst en Birdie / Eagle lijst aan 

Martin Kievits voor verwerking. 

- Ophalen flessen wijn als prijs, elke week gesponsord door Bart Beekmans / 

Theo van Elst  

- Wedstrijdleider én sponsor zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. Sponsor doet 

niet mee voor de prijzen, wel voor de punten voor het klassement 

- Inschrijfgeld storten bij Theo op rekening “winterheren”. Bonnetje in het 

geldblikje 

- Er mag geen drank e.d. genuttigd worden van de winterherenrekening (dus 

voor eigen rekening) 

- Wedstrijdleider heeft op wedstrijddag overleg met sponsor. 

 

Taken Commissie 

 

- George Onderdelinden is contactpersoon voor de club, herencommissie etc. 

- Martin Kievits verzorgt het algemeen klassement en birdie klassement en 

publicatie van deze klassementen op het bord en de website. 

- Rob Verduin regelt voor ieder winterseizoen de dag sponsoren. 

- Rob Verduin houdt contact met vaste sponsoren; Bart, Theo en Peter.  

- Rob Verduin belt elke week (op Maandag) de sponsor ter herinnering 

- Henk Oudshoorn houdt financiën bij.   



- Wedstrijdleiding wordt verdeeld bij toerbeurt (Zeger van Halteren, Rob 

Verduin, Martin Kievits, Henk Oudshoorn en George Onderdelinden). 

Onderling ruilen is toegestaan. 

- Slotdag woensdag 18 maart 2020; George en Rob organisatie. 

 

 

Vaste Sponsoren 

 

- Bart Beekmans (fles wijn) 

- Theo   (fles wijn)  

- Peter   (birdie balletjes, 3 dozijn; rest v.r.v. Winterheren) 

 

 

 

GO / Winterkoning Reglement oktober 2019 


