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GV SCHOLEN TEAM KAMPIOENSCHAP   
ZATERDAG 12 OKTOBER 2019  

G.&B.C. KAMPENHOUT 

 
 DEELNEMINGSVOORWAARDEn  

Deze wedstrijd is toegankelijk voor spelers:  

 - Lid van een club aangesloten bij GV 
 - In regel met de federale GV-bijdrage 2019 

- Een confirmed handicap hebben. 
 - Leerling zijn van het secundaire onderwijs of basisonderwijs in 

Vlaanderen.    
 

 SPELFORMULE 
     De wedstrijd wordt gespeeld over 18 Holes 4BBB Stableford, Front 

     Tees (Jongens: Geel, meisjes: Rood).    
 
 INSCHRIJVINGSRECHT  

    15€ per speler  

Betalen via overschrijving vóór 7 oktober 2019 op rekeningnummer  

BE88 6354 2935 0141 met vermelding ‘Naam + Scholen Team 2019’. 
 

 TEAMSAMENSTELLING 
 Teams van 2 spelers met som van de ex. hcps max 44,0  

 - hetzij 2 meisjes, hetzij 2 jongens, hetzij één jongen en één meisje 
- een team moet verplicht samengesteld zijn uit spelers/speelsters 

van dezelfde school.  
 
 INSCHRIJVEN 

Via inschrijvingsformulier (mailen naar k.dhondt@golfvlaanderen.be)   
Deelnemersveld: max. 40 teams 

Wat bij overschrijden max. aantal deelnemers: 

- 1ste instantie: beperking van max. 3 teams per school (op basis datum 
van inschrijving). 

- 2de instantie: beperking op basis van gezamenlijke handicap datum 
afsluiting inschrijving. 

 
   Uiterste inschrijvingsdatum: 4 oktober 2019 om 12u00  
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 PRIJZEN 

1ste brut (Titel Kampioen GV Scholen Team) en 2de brut. 

1ste en 2de net 
 

De brut en net prijzen zijn niet te cumuleren: de stand primeert en bij 
gelijke stand primeert de brut prijs op de net prijs. Bij gelijk resultaat 

wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste hole. 
Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met 

de handicaps. Winnaar brut: team met de hoogste gezamenlijke 
handicap, winnaar net: team met de laagste gezamenlijke handicap. 

 
 

Om recht te hebben op de titel en prijs dient men aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking. 

 
 

 WEDSTRIJDCOMITÉ  

Het comité bestaat uit: 
• leden van de GV Jeugdwerkgroep 

• Een federale scheidsrechter 
• Medewerker GV die tevens tornooileider is. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

GV SCHOLEN TEAM KAMPIOENSCHAP 
ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 – G.&B.C. KAMPENHOUT 

 

 

Naam School: 

Naam Directeur: 

Adres: 

PC:                       Gemeente: 

Gegevens speler 1 Gegevens speler 2 

Naam:  Naam:  

Voornaam: Voornaam: 

Homeclub: Homeclub: 

Fed. Nummer:  Fed. Nummer:  

Handicap: Handicap: 

E-mail: E-mail: 

Telefoon/GSM: Telefoon/GSM: 

 
 
Handtekening directeur + stempel school 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
 
 
  
 
Inschrijven kan t.e.m. 4 oktober 2019 (12u00) door te mailen naar 
k.dhondt@golfvlaanderen.be  
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