
Weekend Summercup 2017. 
 

De summercup wordt gespeeld over 6 weekend wedstrijden met verschillende spelformules. Er zijn geen 
afzonderlijke prijzen / prijsuitreikingen per wedstrijd, maar er is een order of merit over al de gespeelde 
wedstrijden. 
 

 Sponsors : 
o Show-case 
o Janssens Sport 
o Pizzabella 
o Desk 
o Le Saumonier 
o www.apotheeknoorderlaan.be 

 

 Wedstrijden : 
o 15 & 16 juli  Single Stableford   VRIJE KEUZE VAN TEE 
o 22 & 23 juli  Single Strokeplay  IEDEREEN EIGEN TEE 
o 29 & 30 juli  4BBB Stableford  IEDEREEN FRONT TEE 
o 5 & 6 augustus Single Stableford  VRIJE KEUZE VAN TEE 
o 12 & 13 augustus 2 best of 4   IEDEREEN FRONT TEE 
o 19 augustus  4BBB Stableford  IEDEREEN FRONT TEE 

Closing summer cup invitational + diner & party 
 

 Categoriën : 
o 1ste cat heren (heren ….-14,4) 
o 1ste + 2de cat dames ( ….-26,4) 
o 2de cat heren (14,5-26,4) 
o 3de cat mixed (dames26,5- 37 / heren 26,5-37) 

 

 Order of merit / prijzen : 
 

 De 3 beste resultaten tellen mee voor de order of merit.  
De winnaar per categorie is de persoon die de meeste punten behaald over de 3 wedstrijden. 

 Er zijn 5 prijzen per categorie. Bij gelijke stand telt het resultaat van de closing wedstrijd.  
 

 Closing zaterdag 19 augustus : 
 

Op zaterdag 19 augustus sluiten we de reeks wedstrijden van de SUMMER CUP af. 
 
De sponsors Show Case, Janssens Sport, Pizzabella, Desk,Le Saumonier en www.deapothekers.be 
voorzien weer een zeer verzorgde prijzentafel en hebben voor u een goed gevulde, laatste speeldag in 
petto! 
 
Programma: 
 
Tot 12:45 uur: registratie deelnemers wedstrijd (+ evt. ook BBQ) 
 
13uur: SHOTGUN : 2 best of 4 - Invitational 
 

- 1 cat. 

http://www.apotheeknoorderlaan.be/
http://antiquiten-showcase.be/nl
http://www.janssenssport.be/
http://www.pizzabella.be/
http://www.desk.be/
http://www.deapothekers.be/


- 4 nearies mixed. 
 

Tot 20 uur: Apero Time! 
 

20 uur: Start BBQ: € …. p.p. (excl. drankjes) 
 
Rond 22 uur: Prijsuitreiking  wedstrijd 2 best of 4 + Order of Merit Summer Cup  
 
Aanwezigheidsprijs : verloting in de loop van de avond. 
 
Aansluitend: Summer Party met dj! 
 
Over de prijzen / aanwezigheidsprijzen 
 

- Door het beperkter aantal Summer Cup weekends dit jaar, tellen uitzonderlijk de 3 beste scores 
mee voor de Order of Merit.  
 

- Alle aanwezige spelers krijgen ’s avonds, per gespeelde Summer Cupwedstrijd, 1 tombolalotje.  
 

- Alle deelnemers aan de BBQ ontvangen 5 extra lotjes voor de aanwezigheidsprijs. 
 

- Niet aanwezige prijswinnaars mogen hun prijs door iemand anders laten afhalen en dienen dit, 
om alle verwarring uit te sluiten, op voorhand schriftelijk te melden via Balie@rinkven.be. Deze 
aangeduide persoon kan, naast de eigen gewonnen prijs, slechts 1 keer een prijs in naam van 
iemand anders ophalen. De aanwezigheidsprijs moet door de persoon zelf afgehaald worden. 

 
- Prijzen : 

DESK nv   4 overnachting voor maximaal 6 personen. 
o Prijswinnaar moet zelf aanwezig zijn 
o Opkuiskosten door de winnaar te betalen (70€). 
o Naargelang beschikbaarheid . 

 
JANSSENS SPORT  1 Paar Ski’s  
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Pizzabella 
Le Saumonier 
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