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RESONANCE GOLF TROPHY 2023 
georganiseerd door Premium Benelux Golf Courses (PBGC) 

 
1.  Het Principe van de Resonance Golf  Trophy 2023 
 
- 10 kwalificaties op golfbanen van Premium Benelux Golf Courses (PBGC) in 
België, Nederland en Luxemburg. 
 
- De kwalificaties gaan door tussen april en september 2023: 
 
15/04 De Turfvaert (NETH) 
29/04 L’Empereur  
14/05 Spa (BEL) 
10/06 Best Golf (NETH) 
24/06 Cleydael (BEL) 
08/07 Steenhoven (BEL) 
23/07 Clervaux (LUX) 
04/08 Oudenaarde (BEL) SHOT GUN 
19/08 La Bawette (BEL) 
02/09 Mont Garni (BEL)  
 
-   De finale zal op 15 en 16 oktober 2023 in Le Touquet (Frankrijk) plaatsvinden. 
 
De kwalificaties zijn toegankelijk niet alleen voor de leden van de PBGC-clubs en 
van de Resonance Golf Collection-clubs maar ook voor alle spelers in het bezit 
van een geldige federatiekaart. 
 
Om aan één van de kwalificaties deel te kunnen nemen, moet de speler 
daarenboven een actieve WHS handicap hebben (zie ook punt 5 “De prijzentafel 
van de kwalificatiewedstrijden”).  
 
Inschrijvingen via www.pbgc.be/trophy of via www.i-golf.be (Kalender/Opties/ 
Andere Clubs/Premium Benelux Golf Courses) voor alle spelers  met een 
Belgische federale kaart en voor alle andere spelers per mail naar 
info@pbgc.be. In dit laatste geval, zijn de volgende inlichtingen noodzakelijk:  
naam, voornaam, geslacht, nationaliteit, home club, federatienummer, exact 
handicap, GSM en email. 
 
De inschrijvingen worden 10 dagen vóór de wedstrijden afgesloten. 
De startlijsten worden de woensdag vóór de wedstrijd gepubliceerd op 
www.pbgc.be/trophy en zijn ook beschikbaar op www.i-golf.be 
(Kalender/Opties/Andere Clubs/Premium Benelux Golf Courses) 
 
Een speler kan zich meerdere malen inschrijven en aan meerdere 
kwalificaties deelnemen. De speler kan enkel deelnemen aan een kwalificatie 
op een andere golfbaan dan diegene waarvan hij lid is.  
 
Het doel van deze wedstrijd is om zowel de leden van de PBGC als elke 
golfspeler kennis te laten maken met de golfbanen van PBGC en om aan 
iedereen een gelijke kans op kwalificatie te geven.  
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De Resonance Golf Trophy wordt ondersteund door belangrijke commerciële, 
sportieve en toeristische partners.  
 
 
2. Wedstrijdformule en spelvorm 
 
-  Single Stableford  
-  Maximum handicap 33,4 (WHS handicap vereist) 
- Minimum leeftijd 22 (geboren voor of in 2001) 
-  Prijs Green Fee : € 65 + € 5 wedstrijd fee, totaal € 70 

* De leden van PBGC (Premium Benelux Golf Courses) en van RGC 
(Resonance Golf Collection) hebben een korting van 30% op de green fee 
(= € 45 + € 5 wedstrijd fee, totaal € 50; 
* Vouchers kunnen niet gebruikt worden om de green fee en/of wedstrijd 
fee te betalen. 

-   “ Tee-gift PBGC”  (1 set van 3 Callaway Supersoft golfballen) voor alle  
     deelnemers. 
-   “ Tee-gift Resonance Golf Collection”  voor alle deelnemers.   
 
De wedstrijden zullen gespeeld worden op basis van de regels van St-Andrews 
en de organiserende club. Door zijn inschrijving aanvaardt de speler deze regels 
en ook het feit dat beslissingen genomen door het organiserend comité (1 lid van 
het PBGC Comité, 1 vertegenwoordiger van Resonance Golf Collection en de 
Captain van de bezochte club of zijn vertegenwoordiger) definitief en zonder 
verhaal zijn voor alle aangelegenheden die betrekking hebben met de 
Resonance Golf Trophy 2023. 
 
3. Challenge MYPUTTER: puttingwedstrijden & Finale & holes in one 
 
De Puttingwedstrijden MYPUTTER worden over 6 holes van de putting green 
met een “MYPUTTER”-putter ter gelegenheid van de kwalificaties van Spa, Best 
Golf, Steenhoven en Mont Garni. De beste mixed score wint een MYPUTTER op 
maat. In geval van gelijke score, zal de winnaar geloot worden tussen de ex-
aequo’s. Indien de puttingwedstrijd, om gelijk welke reden, niet kan doorgaan, 
dan zal de putter geloot worden tussen de aanwezige spelers op de 
prijsuitreiking. 
 
Finale in Le Touquet: 1 “MYPUTTER”-putter zal geloot worden tussen de 
aanwezige spelers op de prijsuitreiking. 
 
Een speler kan maar een keer in 2023 een “MYPUTTER”-putter winnen. 
 
De Holes in One verwezenlijkt tijdens de 18 holes van de kwalificaties of van de 
Finale zullen beloond worden met 1 “MYPUTTER”-putter in een specifieke kleur 
 
4. De kwalificatiereeksen van de Resonance Golf Trophy  
 
2 reeksen mixed: hcp 0 - 16,4 en hcp 16,5 – 33,4. 
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Tees voor de 2 Reeksen: KEUZE van TEE bij de inschrijving: Heren: Wit of Geel 
(niet blauw of rood); Dames: Blauw of Rood (niet wit of geel).  
 
Om deel te nemen aan de prijs en selectie in BRUT Total Field, moeten de Heren 
van Wit en de Dames van Blauw spelen.  
 
Voor de 2 Reeksen: in geval van vergissing of niet vermelding van de tee bij de 
inschrijving, zal de weerhouden tee FRONT (Heren: Geel & Dames: Rood) zijn, 
zonder mogelijkeid van wijziging na de inschrijving. 
 
5. De prijzentafel van de kwalificatiewedstrijden   
 
De PBGC zorgt voor de prijzentafel en dit dankzij zijn partners (zie onderstaande 
lijst). 
 
Om een prijs te ontvangen en/of gekwalificeerd te zijn voor de finale zal de speler 
ofwel spelend lid zijn van een PBGC club ofwel in het bezit zijn van een 
Belgische federale kaart door de KBGF uitgegeven of een nationale federale 
kaart overeenstemmend met zijn nationaliteit. 
 
De aanwezigheid in “stadskledij (omkleden verplicht/niet in spelkledij)” op de 
Prijsuitreiking is vereist om een prijs of de kwalificatie voor de finale te 
ontvangen.   
 
- 1 brutoprijs Total Field aangeboden door Callaway  
- 3 nettoprijzen mixed per reeks aangeboden door Callaway 
- 2 “ Nearest to the Flag “ mixed aangeboden door Martin’S Hotels 
-   1 putter aangeboden door MYPUTTER voor de “holes in one” en de winnaar    
     van de 4 puttingwedstrijden 
- 1 “ Aanwezigheidsprijs” aangeboden door Resonance Golf Collection door 

lottrekking onder de aanwezige spelers bij middel van een in te vullen coupon. 
-    alle winnaars krijgen een gift-package van Duvel 
 
De beste netto score van elke reeks en de beste bruto score Total Field 
kwalificeren zich voor de finale in Le Touquet. In geval van cumul, primeert bruto 
op netto. In geval van gelijkheid van score zal de verdeling gebeuren op basis 
van de handicap: in bruto, de hoogste handicap; in netto, de laagste handicap.  
 
Kan de gekwalificeerde speler de finale niet spelen, dan wordt hij niet vervangen. 
De deelnemers die verschillende wedstrijden spelen, kunnen zich maar één keer 
plaatsen voor de finale. Wanneer een speler een tweede maal wint, zal zijn 
plaats voor de finale automatisch naar de volgende in zijn categorie gaan.  
 
6. De finale van de Resonance Golf Trophy  
 
De finale zal op 15 en 16 oktober 2023 in Le Touquet plaatsvinden. 
Deelnemers aan de finale: de gekwalificeerden, de genodigden van PBGC/RGC 
en, indien plaats, de begeleiders van de gekwalificeerden, alsmede de spelers 
via de “Getrouwheidspremie”. 
 
2 reeksen mixed: hcp 0 - 16,4 (Front Tee); hcp 16,5 – 33,4 (Front Tee)  



 4 

 
1 Brutoprijs mixte Total Field; 3 Netprijzen per reeks. 
 
1 “MYPUTTER”-putter zal geloot worden tussen de aanwezige spelers op de 
prijsuitreiking. 
 
De gekwalificeerden voor de finale genieten van volgende voordelen: 

• 1 overnachting in Bed&Breakfast in “Manoir Hôtel” in Le Touquet (France) 
• 1 Green fee op één van de golfbanen van Le Touquet 
• 1 Green fee op één van de golfbanen van Hardelot 
• 1 Diner de zondagavond 
• De finale, de prijzentafel en de cocktail tijdens de prijsuitreiking. 

 
De begeleiders hebben dezelfde voordelen maar betalen deelnemingskosten 
naar gelang hun programma. 
 
 
Getrouwheidsprijs voor aanwezigheid op meerdere kwalificaties: Deelname 
aan de Finale 
 
Elke speler die minstens 4 kwalificaties gespeeld heeft kan (na deze 4 
kwalificaties gespeeld te hebben), in functie van de beschikbaarheid* en in de 
volgorde van de op info@pbgc.be ontvangen vraag, aan de Finale deelnemen 
mits betaling van de deelnemingskosten van zijn programma**. 
 

*4 personen (spelers of begeleiders) maximum zullen weerhouden worden: 2 
personen volgens de datum van aanvraag, de 2 andere personen mits een 
lottrekking door PBGC op de laatste kwalificatiewedstrijd;  
**de deelnemingskosten zijn beschikbaar na aanvraag op info@pbgc.be. 

 
De finale zal gespeeld worden op basis van de regels van St-Andrews en de 
bezochte club. Door zijn inschrijving aanvaardt de speler deze regels en dat de 
beslissingen genomen door het organiserend comité (1 lid van het PBGC 
Comité, 1 vertegenwoordiger van Resonance Golf Collection en de 
vertegenwoordiger van de bezochte club) definitief en zonder verhaal zijn voor 
alle aangelegenheden betreffende de Resonance Golf Trophy 2023. 
Alle deelnemers aan de finale (gekwalificeerden, begeleiders, genodigden, enz.) 
komen in aanmerking voor de prijzen. 
 
7. Partners van de Resonance Golf Trophy 2023:  
 
-  Callaway  - Martin’S Hotels       - Duvel   - MYPUTTER 
 
  -  De golfbanen van Le Touquet en Hardelot 
  -  Resonance Golf Collection 
  -  Premium Benelux Golf Courses      
  
 
          21.02.23 


