Speluitleg ZakelijkBentwoud MBDB-BusinessCup 2022
De wedstrijden
De ZakelijkBentwoud BusinessCup wordt gespeeld op de derde donderdag van de maanden april tot en met oktober.
In totaal zijn er 7 speeldata waaraan je mee kunt doen. Dus zet de komende data alvast de komende data in je
agenda:
• Donderdag 19 mei
• Donderdag 16 juni
• Donderdag 21 juli
• Donderdag 18 augustus
• Donderdag 15 september
• Donderdag 20 oktober
18 holes en 9 holes
Om alle ZakelijkBentwoud-leden de mogelijkheid te bieden om mee te doen met de BusinessCup, wordt op elke
speeldag zowel een 18-holes als 9-holes Stablefordwedstrijd gespeeld. Er wordt rekening gehouden met de drukke
agenda’s, zodat het ook mogelijk is aan het einde van de middag te starten!
Dagwinnaars
Vanaf 19 mei maak je kans op de dagprijs: een Ticket to Winners Day. Deze vindt plaats op zaterdag 22 oktober. Dan
spelen we op een mooie baan in Nederland, die we voor nu nog even geheim houden! Aangezien we 9-holes en 18holes spelen, zijn er elke speeldag 2 dagwinnaars, namelijk de spelers met het hoogste aantal Stablefordpunten.
Algemeen klassement
Naast de dagprijzen, wordt uiteraard ook gespeeld om dé ZakelijkBentwoud Mercedes-Benz BusinessCup en de
eeuwige roem, met een plek op het scorebord in het restaurant.
Het algemeen klassement wordt opgebouwd uit de Stablefordscores over 9 holes. Speel je 18 holes? Dan heb je
twee kansen op de beste 9 holes. De puntentelling is als volgt:
Eerste plek:
→ 5 punten
Tweede plek:
→ 4 punten
Derde plek:
→ 3 punten
Winnaar neary:
Winnaar longest:

→ 2 extra punten
→ 1 extra punten

Alle overige deelnemers:

→ 1 punt

Verder nog goed om te weten
•
•
•
•
•

Graag vooraf aanmelden en betalen bij de receptie. Hier ligt je scorekaart op naam voor je klaar.
Alleen volledig ingevulde scorekaarten, inclusief de handtekening van de marker, tellen mee in het
eindklassement.
Na afloop lever je je scorekaart in bij de gastheer of gastvrouw van die dag.
Je kunt maar 1x dagwinnaar worden. Uiteraard krijg je wel de volledige punten van de eerste plek. Wint je
introducee? Dan bepaal wie er mee mag naar Winnersday.
De tussenstand krijg je via de mail en is ook altijd op de website en in de ZakelijkBentwoud-app te vinden.

