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           Vierbal-competitie 2019 
Wedstrijdreglement en informatie 18 en 9 holes 

 

A. Algemeen 
De Vierbal-competitie is een jaarlijkse teamwedstrijd die georganiseerd wordt door Golfclub Ookmeer. 
De competitie - bestaande uit de informatieavond, openings-, poule- en finalewedstrijden, wordt gespeeld in de maanden juni, juli 
en augustus. De inschrijfperiode is van 20 april 10.00 uur -11 mei 10.00 uur 2019 Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-per 
persoon (€ 30 per team).  De wedstrijdcommissie bestaat uit Lia Burgersdijk, Tiny van Brunschot en Eddie Colpaart. 
 

B. Wedstrijdreglement 

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers en wedstrijden voor zowel 9 als 18 holes. In sommige artikelen 
wordt specifieker gewezen op een onderscheid tussen de 18 en/of 9 holes. 
 
Art. 1. Inschrijving 
Deze competitie staat open voor teams bestaande uit leden met volledig lidmaatschap van Golfclub Ookmeer, waarbij zij  
deelnemen aan 9 óf 18 holes. Het maximaal aantal deelnemende teams voor zowel 9 als 18 holes is 16. Toekenning gebeurt op 

volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier op: www.supersaas.nl/form/4-bal_Ookmeer_2019/Ookmeer_4-

bal_2019 

Bij over-inschrijving worden die aanmeldingen op een reservelijst gezet. Teams worden door de wedstrijdleiding geïnformeerd over 
de uiteindelijke deelnemerslijst. Door inschrijving verklaren teams met tenminste één deelnemer/afgevaardigde aanwezig te zijn op 
de informatieavond èn op de in dit reglement genoemde wedstrijddata.  
 
Art. 2. Informatieavond  
Aanwezigheid op de informatieavond is verplicht voor in elk geval één lid van het ingeschreven team en vindt plaats in het clubhuis 
op 23 mei om 19.30 uur. Dan worden de poule-indelingen bekend gemaakt en zijn teams in de gelegenheid om onderling 
afspraken te maken voor het spelen van de poulewedstrijden, rekening houdend met geplande wedstrijden zoals vermeld in de 
Wedstrijdkalender van Ookmeer. Het inschrijfgeld wordt deze avond contant betaald, daarna pas is deelname definitief. 
 
Art. 3. Poule-indeling 
Bij voldoende inschrijvingen worden teams ingedeeld in vier poules van elk vier teams op basis van team-handicap. De laagste 
team-handicap volgt op plaats 1 in de poules, enz. Bij een beperkt aantal inschrijvingen volgt een alternatieve poule-indeling.   
 
Art. 4. Spelvorm Matchplay Greensome 
Deze wedstrijdvorm betekent dat twee teams, elk bestaande uit twee spelers, gedurende 18 (of 9) holes tegen elkaar spelen. Alle 
spelers slaan om de beurt op elke hole af. Vervolgens bepaalt ieder team met welke bal zij de hole verder uitspelen. De speler 
wiens bal niet is gekozen slaat de tweede slag, daarna slaan de spelers weer om de beurt. Spelen in de verkeerde volgorde of 
verkeerde bal resulteert in verlies van de hole. 
 
Art. 5. Handicapverrekening 
Voor deelnemers aan de competitie wordt de handicap vastgesteld op 16 mei 2019 zoals vermeld op de handicaplijst Ookmeer. De 
exact-handicap wordt indien noodzakelijk herleid tot maximaal 36. De team-handicap wordt samengesteld volgens de berekening: 
100% laagste phcp + 75 % van de hoogste phcp, gedeeld door factor 2 en afgerond. 
Deze handicaps worden gedurende de poulewedstrijden niet aangepast. Handicapverlaging wordt voorafgaand aan de halve- en 

finalewedstrijden toegepast o.b.v. de dan geregistreerde handicaps bij Ookmeer en/of NGF. Als er tussen twee teams verschil is in 
teamhandicap wordt dat verschil in slagen meegegeven aan het team met de hoogste team-handicap. Handicapverhoging is 
gedurende de gehele Vierbal-competitie uitgesloten.  
  
Art. 6. Puntentelling  
Alle holes moeten worden uitgespeeld en geregistreerd; hole gewonnen =plusteken (2 punten), gelijk =nulteken (1 punt), verloren 
=minteken (0 punten). Bij spelen over 18 holes worden dus 36 punten verdeeld, bij de 9 holeswedstrijden 18 punten. Bij gelijk 
eindigende scores in de eindstand van de poules wint het team met de laagste teamhandicap. Zowel de punten van 
openingswedstrijd, poulewedstrijden als halve finale blijven meetellen tot aan de finale wedstrijden. 
 
Art. 7. Openingswedstrijden   
De Vierbal-competitie start met de openingswedstrijden op zaterdag 22 juni 2019. Die dag spelen alle teams tegen de teams in de 
andere poules van 9, resp. 18 holes, in flights van twee teams; poule A tegen poule B en poule C tegen poule D. Teams met de 
laagste team-handicap worden als eerste geplaatst in de poules en de verdere indeling is oplopend in teamhandicap. Bij de 
openingswedstrijden wordt er door alle teams tegelijk gestart.  De wedstrijdleiding bepaalt welk team op welke hole start. 

 
Art. 8. Poulewedstrijden 
Bij deze wedstrijden spelen teams binnen één poule tegen elkaar op onderling vastgestelde data, vanaf 23 juni 2019 tot en met 
woensdag 7 augustus 2019. Wijzigingen worden in onderling overleg vastgesteld. De ondertekende wedstrijdformulieren worden 
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op de gespeelde data ingeleverd in de speciale bus in het clubhuis. Bij poulewedstrijden is het gewenst dat de teams als 
wedstrijdspelers herkenbaar zijn  door het voeren van een speciale, bij de bar verkrijgbare, wedstrijd-vlag in één van de trolleys. 
 
Art. 9. Halve finale wedstrijden 
Op woensdag 7 augustus 2019 moeten alle poulewedstrijden gespeeld en scorekaarten ingeleverd zijn. Op zaterdag 10 augustus 
worden halve finales gespeeld o.b.v. 4 poules bij zowel 9 als 18 holes, met  de puntentelling uit de poules als vertrekpunt. De 
indeling is dan: Nummer 1 in poule A speelt tegen nummer 2 in poule C, nummer 1 poule B tegen nummer 2 poule D, etc. Bij 
gelijk overall puntenresultaat wint het team met de laagste teamhandicap. De resultaten van deze wedstrijden zijn bepalend voor 
de indeling tijdens de finalewedstrijden op zaterdag 17 augustus. 
 
Art. 10 Finale wedstrijden 
De finale wedstrijden worden gehouden op zaterdag 17 augustus. De behaalde punten in opening-,  poule- en halve finale 
wedstrijden vervallen bij de start van de finalewedstrijden. De wedstrijdleiding deelt de teams in m.b.t. start, hole, tijdstip en 
interval. Alle teams spelen de finale wedstrijden in flights van twee teams. Dit betekent dat de wedstrijden om de eerste en tweede 
plaats worden gespeeld tegen teams die de hoogste punten hebben gehaald in de voorrondes. Om de derde en vierde plaats wordt 
gestreden door de teams die de derde, en vierde hoogste score hebben gehaald, etc. Bij gelijke eindstanden voor de plaatsen 1 
t/m 4 volgt zowel bij de 9 als 18 holes een play-off over de holes 1, 8 en 9.   
De wedstrijden starten met de teams die tot aan de finale als laatsten zijn geëindigd, vervolgens de teams die voorlaatste zijn 
geworden, etc. De teams die winnaar zijn geworden starten op de finaledag als laatste en spelen om de 1e en 2e plaats. De andere 

teams spelen aan de hand van hun klassering om de overige plaatsen.  
 
Art. 11. Vervanging 
Door inschrijving is men akkoord met het reglement en vastgestelde data, wat ook geldt ook voor de poulewedstrijden. Als een 
team door omstandigheden is verhinderd, of definitief moet afzien van verdere deelname, wordt dat uiterlijk 24 uur vóór de eerst-
volgende te spelen wedstrijd gemeld bij het team waartegen gespeeld zou worden, én bij de wedstrijdleiding. Het team zorgt zelf 
voor vervanging, waarbij de vervanging eenzelfde of een hogere exacte (Ega-)handicap heeft dan de uitgevallen speler(s) en 
voldoet aan de voorwaarden zoals in dit reglement vermeld. De naam van de vervanger moet vóór de te spelen wedstrijd zijn 
gemeld bij het andere team en beoordeeld door de wedstrijdleiding.  
 
Art. 12. Afmelding en/of te laat verschijnen 
Afmelding voor een wedstrijd wordt gedaan bij het team waartegen gespeeld zou worden. Als dit niet 24 uur vooraf gebeurt 
verliest dat team de wedstrijd (0 punten)en krijgt de tegenstander over 18 holes 20 punten, en 10 punten bij 9 holes. Bij de 
poulewedstrijden geldt verder dat als de spelers tien minuten na de starttijd en klaar om te spelen op hun startplaats aankomen, 
zij niet de wedstrijd, maar enkel de eerste hole verliezen. Als een team niet verschijnt, en dat ook niet met de tegenstander is 

overeen gekomen, verliest de afwezige partij de hele wedstrijd.  
 
Art. 13. Geschillen. 
De deelnemers zijn tijdens de Vierbal-competitie gehouden aan de “Rules of Golf’’ zoals vastgesteld door de ,,Royal & Ancient Golf 
Club of St. Andrews” en het algemeen wedstrijd en huishoudelijk reglement van Golfclub Ookmeer. Door inschrijving verklaren 
deelnemers de regels, het reglement en het wedstrijdreglement “Vierbal-competitie 2019” te erkennen en te accepteren. In het 
geval dat zich een geschil tussen teams voordoet waarin de regels en dit reglement niet voorzien in een oplossing, beslist de 
wedstrijdleiding. Als de wedstrijdleiding zelf als deelnemer een belang heeft bij de uitkomst van een beslissing, wordt het geschil 
voorgelegd aan de Hareco, de Handicap– en Regelcommissie van Golfclub Ookmeer. Tijdens de finalewedstrijden kan een 
onafhankelijke referee beslissingen nemen na overleg met de wedstrijdleiding. 
     

C. Gegevens 2019 
 Inschrijfgeld: €15,00 per persoon / €30 per team. 
 Inschrijfperiode: zaterdag 20 April 10.00 uur tot en met zaterdag 11 Mei 10.00 uur. 
 Informatieavond: Donderdag 23 mei 19.30 clubhuis Ookmeer. 
 Vaststelling team-handicaps: donderdag 16 mei.  
 Openingswedstrijden: Zaterdag 22 juni aanvang 09.30 uur (9 holes) en 12.00 uur (18 holes).  
 Poulewedstrijden: Zondag 23 juni tot en met woensdag 7 augustus 2019. 
 Halve finales: zaterdag 10 augustus  
 Finale wedstrijden: zaterdag 17 augustus. 
 Buggy’s zijn toegestaan  

 
 Maak geen afspraken voor de onderlinge poulewedstrijden als er reserveringen in de Ookmeer-agenda staan, zoals:  

Bedrijvencompetitie: maandagavonden van 17 en 24 juni, 1, 8 en 15 Juli.  

Vossenjacht: (Datum n.n.b.).  
Ookmeer open: 20 en 21 juli.  

Strokeplay wedstrijden 3 en 4 augustus. 

Inloop Joa en Hetty op de woensdagavonden van 26 juni t/m 7 augustus. 
 
 

Sportief succes en vooral veel plezier samen! 
Vierbalcommissie Lia, Ed, Tiny. 


