
Minigolf 
Individueel toernooi voor dames en heren met extra teamscore (3 spelers per bedrijf). Alle 

deelnemers strijden op 2 dagen (elk 3 ronden). Er wordt gebruik gemaakt van een door de 

organisator ter beschikking gestelde standaardbal. De regels van de World Minigolf Sport Federation 

(WMF) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
Alle ingeschreven deelnemers spelen donderdag 3 rondes en vrijdag nog 3 rondes. De laatste ronde 

wordt gespeeld met de nummer 1 tegen 2 enzovoort. Als een hole niet is voltooid na in totaal 6 

slagen, wordt een extra slag aan de score toegevoegd. Dit betekent dat de hoogst mogelijke score 

per hole 7 slagen is. Deelnemers gebruiken een door de organisator ter beschikking gestelde 

standaardbal. 

 

Wedstrijdregels 
De regels van de World Minigolf Sport Federation (WMF) zijn van toepassing. Deelnemers worden 

verzocht zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de 

toernooidirecteur. De eerste ronde wordt gespeeld in 2 verschillende blokken (blok 1: 

donderdagochtend – vrijdagmiddag; blok 2: donderdagmiddag – vrijdagochtend); de toewijzing 

wordt voor aanvang van het toernooi bekend gemaakt. Spelers worden gekoppeld in groepen van 3. 

In het geval van een gelijke stand voor de 1e, 2e of 3e plaats, zal de gelijke stand worden verbroken 

door een plotselinge dood play-off. 

 

Scoring 
Mannen en vrouwen worden apart gescoord. Daarnaast is er een teamscore bestaande uit 3 spelers 

van een bedrijf. De spelers die deel uitmaken van het team moeten donderdag voor aanvang van de 

eerste rondes worden aangegeven. Alle 6 rondes van de 3 ingeschreven spelers tellen mee voor de 

teamscore. 

 

Belangrijke gegevens 
- Spelers kunnen oefenrondes spelen voor een speciale prijs van €12,50 per dag. Reserveren 

info@ppgolf.nl. Laat ons weten dat je deelnemer bent. 

- Parkeren kan aan de Withagenweg 17, Wilp, waar u het bord Multi Activiteiten Centrum 

Pitch&Putt Bussloo ziet staan. De parkeerkosten bedragen € 2,50 per dag. 

- Donderdag tussen 09.00-09.30 is de inschrijving. Donderdag zijn het clubhuis en de 

midgetgolf open vanaf 08.45 uur. Op vrijdag om 09.15. 

- Spelers kunnen vooraf een lunch bestellen voor €13,50 per dag. De lunch is met appel- en 

sinaasappelsap en 1 koud broodje en 1 Hollandse snack. Tijdens de speldagen is de lunch 

alleen beschikbaar op reservering. Indien u geen lunch reserveert, wordt er enkel friet 

geserveerd. De bar is gewoon open. Heeft u speciale dieetwensen, laat het ons dan van 

tevoren weten via info@ppgolf.nl. Laat ons weten dat je deelnemer bent. 


