
 “Het 4 B tornooi”  

BRABANTSE GOLF – BGA - BUDDY – BETTER HANDICAP - tornooi 

Ook dit jaar organiseert het BGA-comité het 4B-tornooi en dit op  zaterdag 18 juli.  

Hoe ziet de spelformule eruit: 

• De BGA leden (hcp 39-52 en hcp 37-38)  spelen de eerste 9 holes hetzij van de oranje 

tees, hetzij van de rode, blauwe of gele tees in functie van hun hcp en iedereen krijgt 

een buddy mee.  

• Na 9 holes worden de rollen omgekeerd. De laatste 9 holes worden gespeeld door de 

buddy en het BGA lid treedt op als caddie voor zijn medespeler. 

• Er is 15 minuten tijd om te wisselen van clubs, trolley, inslaan, ….. 

• Alle flights starten op hole 1 en het is een 9-holes qualifying voor de BGA-leden en  

counting voor de buddy’s/caddies op de laatste 9 holes. 

• Er zijn prijzen voor BGA cat 39-52, BGA cat 37-38 en we voorzien prijzen per 

categorie voor de andere spelers in functie van het aantal deelnemers en hun hcp. 

• Een speciale prijs wordt voorzien voor de beste BGA + Buddy score. 

 

Gebruik als buddy/caddie bij voorkeur je eigen golfkar. 

Hou rekening met de hygiëneregels. Het is uitermate belangrijk dat je, na afloop van 9 holes 

en wissel van het golfmateriaaln, je de handen grondig wast en desinfecteert. 

Ontsmettingsmateriaal zal voorzien worden. 

 

@ BGA leden: misschien nu het moment om een aantal leden aan te spreken en te vragen of 

ze jouw buddy willen zijn. 

@ andere leden: misschien het moment om elkaar beter te leren kennen. 

 

Als BGA-lid en buddy hebben afgesproken om een team te vormen, kunnen zij samen 

inschrijven.  Schrijf elkaars naam in de opmerking. 

Anderen schrijven individueel in en wij zorgen ervoor dat elk BGA-lid een buddy krijgt 

toegewezen. 

 

Zorg dat je erbij bent! 

 

 

Met sportieve groeten, 

Het BGA comité 


