
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wedstrijd)Reglement BBC (Batouwe Bedrijven Competitie) 

Bedrijfsleden spelen gedurende het jaar een aantal Business Golf Dagen. Deze dagen zijn bedoeld om (zaken)relaties mee te nemen voor een 
gezellige dag golf en overige bedrijfsleden te ontmoeten. Het aantrekken van zakelijke banden wordt niet geschuwd op deze dagen.  
 
Onze leden waarderen een soepel lopende dag. Om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen is het ‘Wedstrijdreglement BBC’ opgemaakt.  
 
1. Data en tijden 
Data van de geplande Business Golf Dagen worden getoond op de website van Golfcentrum de Batouwe/Businessclub.   
 
2. Inschrijvingsprocedure/flightindeling 
Voor aanvang van de wedstrijddag ontvangen alle bedrijfsleden een uitnodiging tot aanmelden. Dit kan via de link in de uitnodiging of via onze 
website.   
 
In de uitnodiging wordt de sluitingsdatum voor aanmelden aangegeven, u wordt nadrukkelijk verzocht hier rekening mee te houden. Na de 
sluitingsdatum wordt per e-mail bekendgemaakt welke teams aan de komende speelronde zullen deelnemen.  
 
Op het inschrijfformulier dienen bedrijfsnaam, namen deelnemers en exacte handicaps correct te worden vermeld. Bij de flightindeling zullen de 
deelnemers zoveel mogelijk 2 om 2 gemixt worden, d.w.z. dat per flight deelnemers van meerdere bedrijven (kunnen) worden ingedeeld. Dit om de 
onderlinge contacten te versterken en bedrijfsleden met elkaar kennis te laten maken. 
Indien er met zakenrelaties wordt gespeeld en derhalve (vanuit het zakelijk oogpunt) met eigen gasten moet worden ingedeeld, kunt u dit 
overleggen met Leonieke Papendorp. 
 
3. Aantal deelnemers  
Per speelkaart (fullmemberkaart en/of wildcard) kunt u  met 2 personen inschrijven voor de Business Golf Dagen. Heeft u dus bijvoorbeeld 2 
wildcards, dan kunt u met 4 personen deelnemen. U zult zoveel mogelijk 2 om 2 worden ingedeeld.  
 
Op de jaarlijkse bedrijfsledendag zijn alle leden te gast van De Batouwe Golfsport BV. Op deze dag neemt De Batouwe Golfsport BV de horeca-
factuur voor haar rekening, u ontvangt hiervoor een separate uitnodiging. Ook hiervoor kunt u per speelkaart met 2 personen inschrijven.        
 
4. Annuleringen 
Afmelden voor een Business Golf Dag dient bij Leonieke Papendorp te worden gedaan. Dit geldt ook indien dit kort voor aanvang is, zodat 
mogelijke problemen met de flightindeling kunnen worden opgelost.  
 
5. Spelvorm 
Op de meeste Business Golf Dagen wordt Texas Scramble gespeeld. We kiezen hiervoor om meer interactie en contacten tussen de leden te 
stimuleren .Bij een aantal wedstrijden zal dat Individueel Stableford zijn. Aan de wedstrijdtafel worden scorekaarten en eventuele speluitleg 
uitgereikt.  
 
6. Handicap 
De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht tussentijds een (persoonlijke) handicapverrekening door te voeren, die uitsluitend voor de Batouwe 
Bedrijvencompetitie geldt. Een non-handicaper of speler met een handicap boven de 36, speelt vanaf handicap 36. 
Handicapverrekening Texas Scramble:  
3-bal: 2/3 van de laagste handicap plus 10% van het gemiddelde van de overige 2 spelers 
4-bal: 1/2 van de laagste handicap plus 10% van het gemiddelde van de overige 3 spelers 
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7. Dag- en Eindklassement / Batouwe Bedrijven Competitie (BBC) 
Gedurende het seizoen wordt de Batouwe Bedrijvencompetitie (BBC) gespeeld; een competitie waarbij de bedrijven onderling strijden voor de 
beste eindscore. De BBC-finaledag telt tevens mee voor de BBC en op deze finaledag valt de beslissing welke bedrijven de plaatsen 1, 2 en 3 
hebben behaald . Bij gelijke stand tellen de scores van de laatste 3 meetellende wedstrijden en daarna de laatste meetellende wedstrijd. De 5 beste 
wedstrijden per bedrijf tellen mee met de competitie. De nummers 1 en 2 spelen einde van het seizoen mee in het Hospitality Chain 
Kampioenschap welke tussen alle deelnemende Businessclubs wordt gespeeld.  
 
In een flight waar twee of meer bedrijven zijn ingedeeld telt de score voor al die bedrijven. Bij 2 of meer scores telt de gemiddelde score van deze 
scores mee voor de BBC. 
Bij 9holes zal de score worden verhoogd met 90% van de behaalde score over 9 holes. Dit geldt alleen voor de deelnemers, die van tevoren 
aangegeven hebben 9 holes te spelen. Flights die om welke andere reden dan ook tussentijds stoppen, behouden de tot dan toe behaalde punten. 
Individueel Stableford: Bij 2 of meer individuele deelnemers per bedrijf, telt het gemiddelde van de 2 hoogste scores. Dit gemiddelde zal met 10 
punten worden verhoogd, welke meetelt voor de BBC. 
 
8. Prijsuitreiking 
De prijzen worden na afloop van de wedstrijd tussen de gangen van het diner uitgereikt. Alleen spelers en teams die aanwezig zijn hebben recht op 
de gewonnen prijs. Men kan zich niet door een ander laten vervangen om de prijs in ontvangst te nemen. 
Indien een winnaar van de individuele score of teamscore niet aanwezig is gaat de prijs naar de persoon of het team dat daarna de beste score heeft. 
 
9. Etiquette  
Hoffelijkheid en veiligheid staat boven alles. Indien op een hole geen wedstrijdpunten meer kunnen gescoord, dient de bal te worden opgepakt, 
waarna er verder wordt gespeeld vanaf de volgende hole. Laat een achteropkomende flight niet onnodig wachten en laat deze flight door indien u 
lang moet zoeken naar uw bal. Houdt aansluiting op de flight voor u. 
 
10. Geschillen 
In geval van geschillen en onduidelijkheden over de opzet of het verloop van de competitie beslist de wedstrijdleiding. Besluiten van de 
wedstrijdleiding dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. 
 
Namens de organisatie van Businessclub de Batouwe wensen wij u veel golfplezier.  
Leonieke Papendorp (Coördinator Businessclub/wedstrijdleiding) 
Jan van Son (Marshall Business Golf Dagen/wedstrijdleiding) 
Jurgen van Beek (Horeca-Exploitatie Van Beek) 
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