
 
Winterfoursomes Geijsteren 2021-2022 
 
 
 
 
Spelvorm vorm is dubbelnegen foursome matchplay. 
Periode voor de poulewedstrijden: 4 november t/m 31 december.  Kwartfinale t/m finale vanaf  
1 januari t/m medio maart. Prijsuitreiking bij openingswedstrijd. 
 
Bij de spelvorm dubbelnegen wordt door 2 teams matchplay gespeeld en er is een resultaat 
over de eerste 9 holes, de tweede 9 holes en de gehele 18 holes. Na 9 holes wordt de stand 
opgemaakt en stel team A is dan 3 up tegen team B, dan krijgt team A 2 matchpunten. 
Op de tee van hole 10 wordt weer begonnen met ALL-square en over de holes 10 t/m 18 is het 
2 up voor team B. Hiervoor krijgt team B 2 matchpunten.  
Maar omdat over 18 holes de stand 1up voor team A (+3 en -2) is, krijgt team A 2 extra 
matchpunten voor de wedstrijd. De stand is daarom 4-2 voor team A. 
Stel er was een gelijke eindstand na 9 holes en/of 18 holes, dan had ieder team per match 
onderdeel één matchpunt gekregen. 
 
 

• Wedstrijden worden in onderling overleg afgesproken, gebruik de ledenlijst voor  
e-mailadressen en telefoonnummers 

• De teekeuze per wedstrijd is vrij, Deze keuze is zowel voor vrouwen als mannen vastgesteld 
op geel en rood. (vrouwen mogen dus ook van geel spelen en mannen ook van rood). De 
keuze voor blauw en wit wordt niet gegeven omdat we niet zeker weten of deze de gehele 
periode beschikbaar zijn.  

• Er wordt gespeeld met een gezamenlijke playing handicap die bestaat uit 50% van de som 
van de playing handicaps. 

• De uitslag van de wedstrijd graag na de wedstrijd noteren op de schema’s op het prikbord 
van de WeCo in het clubhuis én via e-mail doorgeven aan bart@bartdebets.nl. o.v.v. 
Geijsteren Winterfoursome. Regelmatig zal de wedstrijdleiding de actuele stand publiceren 
op de website van GCC Geijsteren. 

• Indien een team zich gedurende de competitie terugtrekt, vervallen alle (dus ook de reeds 
gespeelde) wedstrijden van dat team.  

• Het is niet toegestaan om gedurende de competitie de samenstelling van het team te 
wijzigen.  

• De eerste 2 teams van iedere poule plaatsen zich voor de kwart finales. Eindigen twee of 
meer teams gelijk na de poulewedstrijden, dan telt de score in de onderlinge wedstrijd. 
Als de onderlinge wedstrijd ook gelijk is wordt geloot. 

• Wedstrijden in de poule fase dienen gespeeld te worden voor 31 december 2021 

• Indien de weersomstandigheden spelen gedurende een langere periode niet mogelijk maken 
kan de wedstrijdleiding besluiten de data aan te passen. Zorg dat je tijdig begint, en laat het 
niet aankomen op de laatste 2 weken 

• Indien er sprake is van wintergreens mag/kan de wedstrijd ook gespeeld worden.  

• Bij de poulewedstrijden kunnen de teams gelijk eindigen, voor de kwart finale t/m de finale 
geldt dat er een winnaar moet zijn, de teams spelen dan opnieuw de holes 1, 2, …. via het 
‘sudden death’ principe waarbij handicap slagen opnieuw verrekend worden. 



• Het inschrijfgeld van € 10 per team voor 30 november 2021 overmaken o.v.v. 
Winterfoursomes en de naam van de teamspelers op rekno NL93RABO 0128150319 tnv  
B. Debets   

• In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  
 
 
 
Met vriendelijke groet en veel speel plezier 
 
De wedstrijdleiding 
Marina Lutam 
Bart Debets 
 
 
 
 


