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TERNESSE GCC 

REGLEMENT  4BAL 
CLUBKAMPIOENSCHAP  2022 

by Verhulst - Stuyck 

1. Algemeen 

• Ternesse GCC organiseert op zaterdag 1 oktober zijn jaarlijks 4Bal Clubkampioenschap. 
• Enkel full members met homeclub Ternesse kunnen deelnemen aan het Clubkampioenschap. 
• Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en door de 

wedstrijdcommissie opgestelde wedstrijdcondities, lokale en tijdelijke regels. De 
wedstrijdcondities en lokale regels zijn terug te vinden op de Ternesse GCC Hard Card en de 
tijdelijke regels op de scorekaarten. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels en 
bepalingen van het wedstrijdreglement.  

• Samenstelling van de wedstrijdcommissie: Mark Lemmens, captain, Leo Witvrouwen, 
wedstrijdleider en referee en Quentin Van Soldt, lid Sportcommissie. 

2. Wedstrijd 

• Het clubkampioenschap wordt gespeeld over 2 ronden van 18 holes. De formule van de 
eerste ronde is 4BBB Strokeplay (90%), van de tweede ronde Foursome Strokeplay. 

• Beide rondes worden in hetzelfde team gespeeld. Een team bestaat uit 2 heren of 2 dames 
(dus geen mixed teams). 

• De maximale WHS voor deelname is 36.  
• Het aantal teams is beperkt tot 44. 

Indien er meer inschrijvingen zijn dan worden de teams weerhouden met de laagste 
gezamenlijke handicap op het moment van sluiting van de inschrijvingen. Bij gelijke handicaps 
worden ook de teams met gelijke handicaps toegelaten. 

• Alle spelers en speelsters spelen vanaf de referentie-tee (cfr. Wedstrijdreglement). 
• Winnaars: 

o Clubkampioen en clubkampioene is het team met de beste bruto score over twee 
ronden. Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats volgt een sudden death (foursome) 
play-off op holes 6 en 9, die in een ononderbroken lus worden gespeeld totdat de 
winnaar bekend is. 

o Het team met de beste netto score over twee ronden. 
Bruto en Netto prijzen zijn niet cumuleerbaar. 

• Deelnemers kunnen zich voor deelname inschrijven via BEgolf.  
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• Algemeen 
o Een speler mag geen professionele golfer als caddie hebben. Junioren mogen een 

volwassene als caddie hebben. 
o Gebruik van een buggy kan enkel met medisch attest. 
o Direct na afloop van een ronde dient de scorekaart door de speler en marker 

gecontroleerd, ondertekend en ingeleverd te worden. 

3. Starttijden en groepen 

• De startlijsten worden op 28 september gepubliceerd op BEgolf. 
• Spelers dienen zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun ronde te melden bij de 

startplaats. 
 
4. Prijsuitreiking 
 

• Onmiddellijk na afloop van de wedstrijd heeft de prijsuitreiking plaats aan de putting green 
van hole 18. 

• De prijsuitreiking wordt gevolgd door een receptie. 
 

5. Afwijkingen en onvoorziene zaken 
 

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie. 


