
Algemene Spelregels Greensome 

DE SWINKELSCHE   GOLFVERENIGING 2021 

VOOR 2021 ZIJ ER 6 GREENSOME WEDSTRIJDEN GEPLAND:  

• 3 APRIL  (DEZE WEDSTRIJD IS AL GESPEELD) 
• 30 MEI 
• 23 JUNI 
• 4 JULI 
• 25 AUGUSTUS 
• 22 SEPTEMBER 

DE WEDSTRIJDEN WORDEN OP EEN ZONDAG GESPEELD EN STARTEN OM 13.00 UUR. 
MAXIMAAL KUNNEN ER 60 DEELNEMERS AAN MEE DOEN. INSCHRIJVEN DOE JE PER 
TEAM. 

DE KOMENDE 5 WEDSTRIJDEN TELLEN MEE VOOR DE GREENSOME COMPETITIE. INDIEN 
DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM VERANDERT, IS DIT WEER EEN UNIEK TEAM DIE IN 
DE COMPETITIE UITSLAG VERMELD ZAL WORDEN.  

DE BESTE 3 RESULTATEN TELLEN MEE VOOR DEZE COMPETITIE. ZODRA HET TERRAS 
WEER OPEN IS ZAL ER EEN PRIJSUITREIKING PER WEDSTRIJD PLAATS VINDEN. 

SPELREGELS: 
Er wordt gespeeld in een team van 2 personen tegen een ander team van 2 
personen. Totaal speel je dus met zijn vieren in een flight, twee tegen twee. 
Beide spelers van hetzelfde team slaan af, zij kiezen de naar hun inzicht beste 
bal en spelen daar om en om mee verder.  

Indien de bal in een hindernis komt en je neemt een drop, of er wordt vrijwillig 
een drop genomen. Deze wel in het resultaat (als slag). Voorbeeld: speler 1 van 
het team slaat de bal in een  waterhindernis. Speler 2 van het team besluit de bal 
te droppen. Speler 2 dropt de bal en speel hiermee verder. Voor de drop wordt 
een slag geteld bij het resultaat. 

Hieronder volgen nog enkele aanvullende spel regels: 

 

 



1. Er vindt een handicap verrekening van 3/8 per team plaats 
2. Alle spelers slaan af van Blauw.  
3. Van elk team dient iedere speler minimaal … keer met de bal van zijn 

flight genoot verder te spelen. (Dus minimaal … afslagen pp), nog 
nader te bepalen. 

4. Extra uitdaging voor de wedstrijd, nog nader te bepalen. Wordt daags 
van te voren bekend gemaakt bij de startlijst. De wedstrijdleiding kan 
hiervoor een local rule toepassen. 

5. In alle zaken die niet vastliggen, beslist de wedstrijdleiding. 

 

De wedstrijdkaarten liggen klaar in het clubhuis en dienen zelf opgehaald te 
worden. Buggy’s en handy-carts zijn toegestaan. 

Na beëindiging golfronde de kaart zelf invoeren via de telefoon op de 
golfzuil of inleveren bij de wedstrijdleiding. Indien er geen kaart is wordt dit 
team niet meegenomen in de wedstrijduitslag. 

Ik wens jullie veel speelplezier, 

Rein 

 


