
 

 

Wednesday Scramble Tespelduyn 
 

Spelvorm 

Het betreft een 9-holes golfwedstrijd met de spelvorm: Texas Scramble 4-ball. 

 

• Alle spelers slaan af en de teamcaptain bepaalt met welke bal verder wordt gespeeld. Op die 

plaats slaat iedereen weer en wordt opnieuw de bal bepaald waarmee verder wordt 

gespeeld door iedereen totdat het team heeft uitgeholed. 

• Bij teams van 4 personen geldt dat van ieder teamlid 2 afslagen worden gekozen. Dit noteren 

door de initialen van de golfer voor de hole te noteren. 

Bij teams van 3 personen geldt dat van ieder teamlid 3 afslagen moet worden gekozen. 

 

Handicap & Handicap-verrekening 

De maximum exact handicap is 36. Golfers met een hogere handicap nemen deel aan de wedstrijd als 

ware hun E.Hcp 36. Golfers met een Tespelduyn handicap moeten de Tespelduyn handicap hanteren 

en niet de NGF handicap. Check de handicap-tabel voor de juiste playing handicap. 

 

De playing handicaps van de 4 teamleden worden opgeteld en daarvan wordt 1/8 als handicap 

meegegeven (Bij 3-ball 1/6). 

 

Voorbeeld: Speler A heeft P.Hcp 8, speler B heeft P.Hcp 12, speler C heeft P.Hcp 10 en speler D heeft 

P.Hcp 10. Het team krijgt (8 + 12+10+10) x 1/8 = 5 slagen mee (Teamhandicap) 

 

Dagwinnaar 

Per speeldag is er een team die als dag winnaar uit de strijd komt. Dit betreft het team met het 

laagste aantal netto strokes; totaal aantal slagen -/- de teamhandicap. 

 

Wednesday Scramble Klassement 

Voor het klassement geldt dat de 4 beste resultaten tellen van de 5 wedstrijden. Mocht een team dus 

een ronde niet kunnen dan heeft dit nog geen gevolgen voor het eindklassement die tijdens de 

slotavond bekend wordt gemaakt en uiteraard gepaard gaat met een prijsuitreiking! 

Na elke speelronde wordt er een tussenstand van het klassement naar de Teamcaptains gestuurd. 

 

Gerechten van de dag 

Speciaal voor de deelnemers van de Wednesday Scramble kan men na het spelen genieten van 

gerechten van de dag. Men kan voorafgaand aan het spelen opgeven welke gerecht men wenst. 

Zodoende kan de keuken goede voorbereidingen treffen door de groep tegelijk te laten dineren. 

Het dineren is niet verplicht maar uiteraard wél gezellig! 

 

Extra prijs! 

Op de slotavond zullen wij tevens een prijs uitreiken aan het team met het leukste ‘team outfit’. 
 


