
De Nagelmackers  Golf Challenge 2019 

Er worden 10 wedstrijden georganiseerd +  een finale van het criterium (de 5 beste resultaten van de 

10  wedstrijden tellen mee voor het criterium) .   

Het betreft een criterium dat wordt gespeeld over meerdere wedstrijden , waarvan de laatste 

wedstrijd wordt gespeeld op Cleydael op  woensdag 4 september  2019.  Er worden prijzen voorzien 

voor de dagwedstrijden en een aparte prijzentafel voor het eindklassement van het criterium.  Op de 

laatste wedstrijddag zijn er dus 2 prijsuitreikingen: van de dag zelf en van het criterium.   

Volgende wedstrijden zijn geselecteerd: 

• Wo 24/4 Kampenhout 

• Di 7/5 Louvain La Neuve 

• Wo 22/5 Goese 

• Wo 5/6 Royal Antwerp (*) 

• Wo 26/6 Kempense 

• Za 6/7 Spiegelven 

• Wo 17/7 Mont Garni 

• Wo 7/8 Latem 

• Wo 28/8 Turfvaert 

• Wo 4/9 Finale op Cleydael 

(*) Royal Antwerp heeft een handicapbeperking.  Enkel de resultaten van de grote baan komen in 

aanmerking voor het klassement.  

De laatste wedstrijd wordt gespeeld op Cleydael (4/9) en  de prijsuitreiking  heeft plaats op Antwerp 

Golf School aansluitend aan de wedstrijd op Cleydael .  

Klassement en prijzentafels. 

De spelformule is steeds Single Stableford.  Voor elke dagwedstrijd is een prijzentafel (wedstrijdbons) 

voorzien door AGS. De finale telt eveneens mee als dagwedstrijd. De verdeling van de prijzen gebeurt 

volgens de gebruikelijke AGS verdeelsleutel.  De prijsuitreiking van de dagwedstrijd is aansluitend aan 

de wedstrijd.  Uw aanwezigheid op de prijsuitreiking wordt zeer gewaardeerd door de sponsor. Niet 

aanwezig = de prijs gaat door naar de volgende speler in deze categorie, indien deze nog in 

aanmerking komt, omwille van de prijzenbuffer (28 punten).  

De finale op Cleydael wordt gevolgd door de prijsuitreiking op AGS. We hebben dan een 

prijsuitreiking van de Dagprijs en van het totaalklassement.  

Om in aanmerking te komen voor de prijzentafel in het eindklassement dient een speler minstens 

aan 5 dagwedstrijden te hebben deelgenomen. De eindrangschikking: uw 5 beste scores van de 

gespeelde wedstrijden, worden samen opgeteld (Stableford score) en komen in aanmerking voor het 

eindklassement. Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar de beste scores in de dagwedstrijden. Er is 

een klassement voor dames en voor heren.  

Voor de finaleprijzentafel van de “Bank Nagelmackers Golf Challenge” hanteren we volgend principe: 

Er zijn telkens 4 prijzen in elke categorie.  Er is een Categorie Dames en een Categorie Heren.  

Er zijn in totaal 10 prijzen te verdelen.   

 



1ste prijs: waarde 150 €  

2de prijs: waarde 100 €  

3de prijs: waarde 75 €  

4de prijs: waarde 50 €  

 

De deelnemers 

De inschrijvingen staan open voor AGS leden met handicap tot en met 36,0. Junioren zijn uitgesloten 

voor deelname Door deel te nemen aan de wedstrijd doet de deelnemer mee aan de prijzentafel, 

met uitzondering van genodigden van Bank Nagelmackers. De deelnemer verklaart zich hierbij 

akkoord dat zijn gegevens worden gebruikt voor een telefonisch contact door Bank Nagelmackers.  


