Golfschool Knock-Out (ex BKO)
Beste leden,
De BKO-Belgian Knock-Out 2019 competitie is met veel enthousiasme onthaald op onze GS. De
selectie wedstrijden op ons 9-holes GVB parcours werden met veel sportieve inzet betwist. Jammer
genoeg is het nu nog niet duidelijk of deze competitie in 2020 op nationaal niveau opnieuw wordt
georganiseerd.
De combinatie van een rechtstreeks duel tussen 2 tegenstrevers in Strokeplay formule (met handicap
verrekening) en het 9 holes GVB parcours was een voltreffer. Daarom hebben we alvast, in afwachting
van verder nieuws van de BKO organisatie, besloten om een Golfschool Knock-out wedstrijd te
organiseren gebaseerd op hetzelfde format.
De winnaar van onze eerste Golfschool Knock-Out ontvangt een mooie Trophy of …
vertegenwoordigt mogelijks de GS op de nationale Belgian Knock-Out ( BKO) finale.(meer details
later)
De Golfschool Knock-Out competitie wordt een individuele strokeplay wedstrijd (met handicap
verrekening), op ons 9-holes GVB parcours, en met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde (32
spelers – 16 wedstrijden) wordt gespeeld over 3 wedstrijddagen (naar keuze). Vanaf de 1/8 finale
(ronde 2) spreken de tegenstrevers in onderling overleg, maar binnen de vastgelegde periode voor de
ronde, hun wedstrijd af. De finale is gepland op de GS op 17/5 om 10:00.
Deelname is beperkt tot 32 spelers (Dames & Heren gemengd) maximum met handicap van 0 - 36. De
selectie van de 32 deelnemers maximum gebeurt op basis van handicap. M.a.w. de laagste 32 hcp´s van
de ingeschreven deelnemers worden opgenomen in wedstrijd tabel. De tabel wordt geloot op 1 maart
2020
Gelieve bij inschrijving voor de eerste ronde uw keuze van wedstrijddag en uur te vermelden. Hiermee
wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden.
Elke ronde wordt gespeeld op GVB parcours van GS (4 par 4´s en 5 par 3´s)
Ronde 1 (32 spelers): Zondag 8/3 (10:00 -14:00u) of zaterdag 14/3 (10:00u) of zondag 15/3 (14:00u)
Ronde 2 (16 spelers): Van maandag 16/3 t.e.m. zondag 12/4
Ronde 3 ( 8 spelers): Van maandag 13/4 t.e.m. vrijdag 1 mei.
Ronde 4 ( 4 spelers): Van zaterdag 2/5 t.e.m. donderdag 14/5
Finale van 2: GS op zondag 17/5 (10:00)

Er wordt dus een 9-hole strokeplay match gespeeld met handicap verrekening en rechtstreekse
uitschakeling
De handicap verrekening gebeurt als volgt…De deelnemer met de laagste handicap wijst de slagen toe
aan de deelnemer met de hoogste handicap. Dit gebeurt door de lagere handicap af te trekken van de
hogere handicap en 75% van het verschil te nemen. Bv. Marc met HCP10, speelt tegen Veronique met
HCP20. Marc krijgt geen strokes en Veronique krijgt 8 strokes (20 – 10 = 10 —› 75% van 10 = 7,5
—› afronden naar boven = 8). Een specifieke scorekaart voor het Gvb parcours (9 holes) is aangemaakt.
De winnaar van het duel is de speler die na 9-holes de beste Netto Strokeplay score heeft. Bij gelijke
stand gaat de speler met laagste handicap door.
De scorekaart wordt duidelijk ingevuld (strokes van beide spelers) en na controle /ondertekening door
beide spelers ingeleverd op het secretariaat of doorgestuurd naar wedstrijdcoördinator Alexis
Vanhove.(alexis.vanhove@gmail.com of 0470 80.43.52).
Opgepast!!!!:Vanaf de 2de ronde is het verplicht om, bij het plannen van de wedstrijden (dag en uur) het
secretariaat op voorhand te verwittigen. Dit is in verband met het blokkeren van de baan uit veiligheid.
We kijken uit naar een sportieve competitie en een prachtige winnaar.
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