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Ouder Kind Tornooi – ABN AMRO Mees Pierson 

 

 

Greensome Stableford 

Préambule 

Het Ouder-Kind tornooi wordt traditioneel gespeeld in teams van 2 personen. 

Ieder team dient uit een (groot)Ouder – (klein)Kind relatie te bestaan. Verder relaties 

zijn ook mogelijk: adoptie(klein)kind, stief(klein)kind, schoondochter of –zoon (verticale 

bloedlijn). 

Indien over de relatie twijfel mocht bestaan zal men deze dienen aan te tonen. 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen gebeuren via I-golf. 

Deelnemingsvoorwaarden:  

 Full Member; 

 Niet lid van Rinkven (Eén per team): deelname green-fee invité, 25€ of 

Jeugdparcours (9-holes) 15€; 

 Wedstrijdfee leden : 4,- €  (Jeugd : 2,- €) 

 

Categorieën 

De wedstrijd wordt gespeeld in de volgende categorieën: 

 

Categorie 1: gezamenlijke hcp 0 - 36....45 (afhankelijk van het aantal deelnemers) 

Categorie 2:   gezamenlijke hcp 36....45 – 81 

Kids categorie: jeugd onder 12 jaar (geboren 2000 of later) met hcp hoger 

dan 45, 9 holes vooruitgeschoven tees (gemiddelde lengte par 3: 80-100m, 

par 4: 150-190m en par 5: 220-250m)  

 

Bijzonderheden: 

volwassenen maximaal hcp 36. 

Jeugd met hcp 45 of lager speelt mee in categorie 1 of 2.  

Jeugd ouder dan 12 jaar  (geboren 1999 en eerder) met hcp tussen 45 en 52 mogen 

deelnemen in categorie 1 of 2, maar zullen spelen vanaf hcp 45. 
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Wedstrijdformule 

Greensome Stableford (Categorie 1 & 2) 

Formule met twee spelers per team. De twee ploegmaten spelen beiden een bal vanop 

elke tee. Vervolgens kiezen ze één van beide ballen, waarmee ze beurtelings verder 

spelen. De speler wiens drive niet gekozen werd speelt de tweede slag. 

De "strokes received" is gebaseerd op 60 % van de laagste handicap en 40% van de 

hoogste handicap. (zie ook EGA Handicapping en R&A rules of golf). 

Iedereen front-tee. 

Four Ball Better Ball (Kids Categorie) 

Formule waarbij iedereen zijn eigen bal speelt en waar de beste stablefordscore van de 

teamleden meetelt voor het resultaat van de gespeelde ronde. De “Ouder” mag enkel 

gebruik maken van één ijzer naar keuze (keuze van ijzer 7 tot wedge) en putter. De 

"kid" krijgt strokes afhankelijk van de leeftijd (zie Scapa kids reglement). 

Fairwaytees voor de kids : 

De kids jonger dan 12 jaar en zonder hcp spelen van Fairwaytees 

Kids I   U12   1 stroke 

Kids II  U10  2 strokes 

Kids III  U8  3 strokes  

U.. Is tot en met het jaar waarin ze deze leeftijd bereiken U12 is in 2012 het 

geboortejaar 2000 en 2001) 

Prijzen 

Er wordt een prijs voorzien voor de winnende Ouder / kind teams: 

 Brut prijs: Overall winnaars van het Ouder-Kind tornooi; tevens houder voor 

1 jaar van wisseltrofee. 

 Hoogste scores (1e, 2e, 3e prijs) in de 3 categorieën. 

Organisatie - Timing 

Sequentiële start vanaf 08:00u tot 14:00 u, kids categorie aansluitend. 

Prijsuitreiking om 18:30 uur. 

 

Wedstrijdcomité 

Het sportcomité fungeert hier als wedstrijdcomité. 

info@rinkven.be 


