
Golf 4-daagse 21 t/m 24 augustus 2022  

Programma: 

Op zondag -maandag-dinsdag starten we om 10.00 uur. Woensdag 12:00 uur. 

 

Zondag 21 augustus:       Texas Scramble 2 ball. 4 spelers in flight 

                                            Beverbaan. 

                                            Organisatie: Jeugdcommissie 
                                            Inschrijven vanaf 1 juli 2022 

     Inschrijfgeld € 7,50 per koppel gasten €15 Greenfee 

Maandag 22 augustus:   Greensome: Organisatie: Heren senioren 

                                            Inschrijven vanaf 1 juli 2022 

                Inschrijfgeld € 15,00 voor gasten €45,00 

Dinsdag 23 augustus:     Texas Scramble 4 ball Ambrose. Organisatie: Damescommissie 

                                            Inschrijven vanaf 1 juli 2022 

     Inschrijfgeld € 15,00 voor gasten €45,00 

 

Woensdag 24 augustus: Koppelwedstrijd. Organisatie: W.C. (zie bijlage wedstrijdvorm uitleg) 
                                             Inschrijven vanaf 1 juli 2022 

     Inschrijfgeld € 15,00 voor gasten €45,00 

 

Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag voor leden (met introducees) en leden van Rhoon Golf Center 

Vanaf 1 juli inschrijven mogelijk voor leden en gasten.  

Inschrijving open tot max 144 deelnemers. 

 

Woensdag slotavond met muziek en hapjes voor alle deelnemers inloop 18:00 uur. 
 

Zondag 

Texas Scramble 2 ball- 4 spelers 

Een team van twee personen (A en B) speelt tegen een ander team van twee spelers (C en D). Je vormt een vierbal. 

Speler A en B slaan af, kiezen de beste bal en slaan vanaf dat punt weer verder met hun eigen bal. Ze kiezen dan weer de best e 

bal en slaan (putten) vanaf dat punt weer verder, totdat de bal is uitgeholed. 

Speler C en D doen precies hetzelfde. 

Maandag 

Greensome  

Wedstrijdvorm waarbij twee sides van elk twee spelers in een flight worden ingedeeld.  

Er wordt met een gezamenlijke playing handicap gespeeld, die wordt berekend als 60% van de laagste playing handicap,  

plús 40% van de hoogste.  

 

Dinsdag 

Texas Scramble Ambrose  groep van 4 spelers 

In teams van drie of vier spelers ga je de baan in. Alle spelers van het team slaan op elke hole af. Vervolgens kiest het tea m de 

beste bal om mee verder te spelen. Vanaf daar slaan 3 spelers nogmaals ( de speler van de gekozen bal mag even niet mee 

doen) met hun eigen bal verder en dan wordt weer de beste bal gekozen. Zo ga je verder tot er is uitgeholed.  

LET OP! De afslag van elke speler moet minimaal vier maal (naar gelang de grootte van het team 3 of 4 spelers) gekozen 

worden. Gekozen afslag (naam) noteren op de score kaart.  

Bij 3 spelers 6 maal afslag kiezen per speler en speelt ieder zijn 2e slag  

Woensdag 

Diverse spelvormen 18 holes + mini holes Nieuw Power tee  


