WEDSTRIJD INFORMATIE
(inschrijven, regels, soort wedstrijden, etc.)

Beste leden…. jong en oud,
handicap 54, 44, 34, 24 of 14
Kom op………… Doe mee aan onze wedstrijden!
Iedereen is van harte welkom ongeacht leeftijd of niveau!
VOOR IEDER WAT WILS:
COMPETITIEF, GEZELLIG, MATCHPLAY, STROKEPLAY, ETC…
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1. Wat is belangrijk om te weten bij het inschrijven voor een wedstrijd?
• Inschrijven kan telkens vanaf 3 weken voor de datum van de wedstrijd
• Bij wedstrijden met ‘start op 1 tee’ wordt meestal ongeveer 3 dagen vooraf aan de
wedstrijd per mail de startlijst met starttijden gecommuniceerd.
• Bij wedstrijden middels een gezamenlijke shotgunstart is er één starttijd voor iedereen.
De startlijst met jouw starthole wordt vooraf gecommuniceerd per mail en in het clubhuis
• Zorg dat je altijd 20 – 30 minuten voor de starttijd aanwezig bent, zeker als je ook nog wilt
inslaan op de driving range of putten op de oefengreen
• Wees sociaal en meld alleen af als je echt niet kunt. Uiterlijk tot 4 dagen voor de wedstrijd.
Uitschrijven kan door naar hetzelfde menu te gaan als bij ‘inschrijven’, maar dan klikken op
‘uitschrijven’.
• Als de wedstrijd vol zit en je meldt niet of te laat af, dan dupeer je een medelid, dat ook
graag mee had willen spelen. Afmelden zonder reden is ‘not done’.

2. Waar kan ik alle wedstrijden van de vereniging vinden?
1. Inloggen op ledendeel van de website en dan menu ‘LEDEN’ – submenu ‘WEDSTRIJDEN’
OF
2. Op de WEB-app m.eg4u.nl (te bereiken via browser op je telefoon) in het menu
‘WEDSTRIJDEN’
OF
3. Op de zuil (touchscreen) rechts in de entree van het clubhuis
=============================================================================

3. Hoe kan ik inschrijven voor wedstrijden?
Leden kunnen op 3 manieren inschrijven voor wedstrijden, namelijk via:

• de website
• de WEB-app (m.eg4u.nl)
• de zuil (touchscreen) in de entree van het clubhuis
Voor alle drie deze opties heb je jouw lidcode + wachtwoord nodig!
Eventueel kun je bij de zuil ook inloggen met jouw witte ‘Midden-Brabant pas’.
Zie volgende pagina voor een uitgebreide uitleg.

3.1 Inschrijven via website (met bijv. PC of laptop)
1. Log in op de website (rechts bovenin) www.golfmiddenbrabant.nl/ (zie nr. 1 in afbeelding hieronder).
2. Dan kom je automatisch op het ‘club deel’ uit (zie nr. 2 in de afbeelding hieronder).
3. Zie Menu 'wedstrijden' en dan de submenu’s (zie nr. 3 in de afbeelding hieronder).

4. Kies je bijv. in het submenu ‘Inschrijven wedstrijden’ een wedstrijd en schrijf in (let op: dit is een voorbeeld!)

5. Vervolgens krijg je onderstaande melding en ben je succesvol ingeschreven!

3.2 Inschrijven via WEB-app (met bijv. smartphone of tablet)
1. Log in op de WEB-app (m.eg4u.nl)

3. Open het ´Menu´

Let op: Het is een WEB-app en dus geen ‘gewone’
app. Daarom is deze niet verkrijgbaar in de App
Store of Play Store, maar dus wel via
internet(browser) te bereiken middels deze link:
m.eg4u.nl

4. Open het submenu ´Wedstrijden´

2.
5. Kies een wedstrijd door er op te klikken

6. Druk op het submenu inschrijven en vervolgens
op het vinkje

✓ om definitief in te schrijven.

7. Vervolgens krijg je onderstaande melding en ben je succesvol ingeschreven! Klik op OK

3.3 Inloggen zuil (touchscreen) in entree clubhuis
1. Houd de witte ‘Midden-Brabant clubpas’ voor de
paslezer (= inloggen)

2. Vervolgens krijg je het overzicht met
wedstrijden. Kies je wedstrijd.

3. Druk op ‘inschrijven’ en je staat definitief ingeschreven!

Eventueel kun je bij ‘inschrijflijst’ checken of je staat ingeschreven en wie er verder allemaal mee doen.

4. ‘Soorten’ wedstrijden en Spelvormen
Golfclub Midden-Brabant kent een goedgevulde wedstrijdkalender met zowel competitieve als gezellige
wedstrijden.

4.1 De dames-, heren- en mixed-ochtend (wekelijkse stablefordcompetities)

JAN. / FEB. / MAA. / APR. / MEI / JUN. / JUL. / AUG. / SEP. / OKT. / NOV. / DEC.
Elke week worden standaard de volgende wedstrijden (competities) georganiseerd:

➢ DAMES-OCHTEND (op dinsdagen)
➢ MIXED-OCHTEND (op donderdagen)
➢ HEREN-OCHTEND (op vrijdagen)
Dames zijn van harte welkom bij de dames-ochtend, heren bij de heren-ochtend en beide geslachten bij de
mixed-ochtend! Heb je nog nooit mee gedaan? Geen probleem! Schroom niet om een keer gezellig mee te
doen.
Hieronder vind je de namen van mede organisatoren die je kunt bellen voor informatie :
Dames-ochtend
: Mary Snoeck +31 (0)6 24 54 09 80
Mixed-ochtend
: Corrie Verhoeven +31 (0)6 24 75 44 95
Heren-ochtend
: Wim Smolders +31 (0)6 12 61 05 77
Informatie dames-, heren- en mixed-ochtenden:
• Spelvorm: Bij de dames en mixed divers, bij de heren meestal stableford (in competitievorm)
• Niveau: handicap 0 - 54
• Aantal holes: meestal 18
• Starttijden: van +/- 08:45 uur tot ongeveer +/- 11:00 uur.
• Aantal deelnemers: Ongeveer 50 ; in de zomer wat meer dan in de winter.

4.2 Alle andere wedstrijden
Ook zijn er nog tal van andere leuke en/of competitieve wedstrijden waar je aan mee kunt doen!
Hieronder een greep uit alle wedstrijden uit de maanden in het golfseizoen (april – nov.) met uitgebreide
omschrijving over o.a. het ‘soort wedstrijd’ / spelvormen etc.
Voor een compleet overzicht van alle wedstrijden met exacte data zie de wedstrijdkalender.

APRIL
OPENINGSWEDSTRIJD
Houd je van gezelligheid en ‘sociaal golfen’? Wil je snel
andere leden leren kennen? Wil je het ‘golfseizoen’ leuk en
goed beginnen? Doe dan mee met het openingsevent.
•

•
•
•
•
•
•

Spelvorm: Texas Scramble
De ‘Texas Scramble’ is een wedstrijdvorm die veel
gespeeld wordt bij bedrijfsuitjes en bijeenkomsten die
draaien om de gezelligheid. In vooraf ingedeelde teams
van 3 of 4 spelers gaat men de baan in. Alle spelers
slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team
gezamenlijk de beste van de 4 ballen gekozen om mee
verder te spelen. Vanaf de gekozen positie slaan 3 of alle 4 spelers weer verder (drie spelers
droppen dus op een stoklengte van de gekozen positie hun eigen bal). Iedere speler slaat dus altijd
weer verder met zijn eigen bal en als team wordt na iedere slag de beste bal gekozen totdat is
uitgeholed. Zo krijg je dus per hole een teamscore die wordt ingevuld. Dit is een relatief snelle
spelvorm.
Niveau: handicap 0 - 54
Aantal holes: 18
Kleur teeboxen: heren geel & dames rood
Starttijd: 9:58 uur tot en met 11:58 uur
Aantal deelnemers: maximaal 54
Er wordt soms ook een andere vorm gekozen bijv. 9 holes of andere teebox bij voldoende
belangstelling van net begonnen spelers.

APRIL
KONINGSWEDSTRIJD
Deze wedstrijd op de verjaardag van onze koning WillemAlexander. Een oranje outfit of accentje geeft deze
wedstrijd een extra feestelijk aanzien.
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer: op 27 april, nationale feestdag
Spelvorm: Stableford
Niveau: handicap 0 – 55 (= baanpermissie)
Aantal holes: 18
Kleur teeboxen: iedereen vanaf oranje
Starttijd: 9.30 uur – 11.30
Aantal deelnemers: 48

APRIL / MEI / JUNI / JULI / AUG. / SEP. / OKT.
MAANDBEKER STROKEPLAY (AMERICAN)
Houd jij van een beetje competitie? Vind je het
daarnaast leuk om ver te slaan? Ben jij een ‘wat
serieuzere’ golfer? Doe dan mee met één of meerdere
competitieve en leuke maandbeker strokeplay
wedstrijden.
•

•
•
•
•
•
•
•

Spelvorm: American strokeplay
De speler moet zo min mogelijk slagen maken
over 18 holes (met handicap verrekening)
Het maximum aantal slagen per hole dat men kan halen is tweemaal de par plus 1
Voorbeeld bij een par 3: (2 x 3) + 1= 7
Competitie: 7 wedstrijden (maanden) en de 3 beste uitslagen plus de uitslag van de slotwedstrijd
in oktober tellen voor het eindklassement
Wanneer: 1 x per maand in de maanden april t/m okt. op een zondag of zaterdag
Niveau: handicap 0 - 36
Aantal holes: 18
Kleur teeboxen: heren wit & dames blauw in de A categorie en heren geel en dames rood in de B
categorie
Starttijden: van +/- 09:00 uur tot ongeveer +/- 11:00 uur. 2 tee’s starten
Aantal deelnemers: maximaal 48

APRIL / MEI / JUNI / JULI / AUG. / SEP. / OKT.
MAANDBEKER STABLEFORD
Dit is de versie van de maandbeker voor de golfer die graag
gezelligheid met competitie combineert! Houd jij van deze
mix? Doe dan mee met één of meerdere maandbeker
stableford wedstrijden.
•

•
•
•
•
•
•
•

Spelvorm: stableford
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de
handicapslagen (= playing handicap) voor die hole. Als
jouw nettoscore gelijk is aan par krijg je twee
stablefordpunten.
Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt, krijg je 36 handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18holeswedstrijd over elke hole (36:18=) twee slagen extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3, dus een par en krijg je 2 stableford punten
op deze hole:
o Double bogey of hoger (meer dan 1 slag boven PAR) = 0 punten
o Bogey (één slag boven PAR) = 1 punt
o PAR (aantal slagen dat je over de hole mag doen) = 2 punten
o Birdie (één slag onder PAR) = 3 punten
o Eagle (twee slagen onder PAR) = 4 punten
o Albatross (drie slagen onder PAR) = 5 punten
o Condor (vier slagen onder PAR) = 6 punten
Competitie: 7 wedstrijden (maanden) en de 3 beste uitslagen plus de uitslag van de slotwedstrijd
in oktober tellen voor het eindklassement
Wanneer: 1 x per maand in de maanden april t/m okt. op een zondag of zaterdag
Niveau: handicap 0 - 36
Aantal holes: 18
Kleur teeboxen: heren geel & dames rood
Starttijden: van +/- 09:00 uur tot ongeveer +/- 11:00 uur. 2 tee’s starten
Aantal deelnemers: maximaal 48

MEI / JUNI / JULI / AUGUSTUS.
HAPPY TUESDAY WEDSTRIJDEN
Deze wedstrijden zijn speciaal voor leden 18 t/m 55 jaar! De Happy
Tuesday wedstrijden zijn super gezellig en bewust in de avond. De
meesten mensen tussen de 19 en de 55 jaar werken namelijk overdag
nog. Waarom maar tot 55 jaar? Zodat de leeftijden niet te ver uit
elkaar liggen en de eventuele ‘generatiekloven’ niet te groot worden.
Tijdens het spelen zal ook rondgegaan worden met lekkere biertjes
etc.. Daarnaast eten we met zijn allen gezamenlijk na de wedstrijd nog
een heerlijke maaltijd en gaan we verder met borrelen onder het genot
van lekkere muziek!
•

•
•
•
•
•
•
•

Spelvorm: stableford
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de handicapslagen (= playing handicap) voor die
hole. Als jouw nettoscore gelijk is aan par krijg je twee stablefordpunten.
Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt, krijg je 36 handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18holeswedstrijd over elke hole (36:18=) twee slagen extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3, dus een par en krijg je 2 stableford punten
op deze hole. Voor meer uitleg zie beschrijving bij bijv. ‘maandbeker stableford’.
Wanneer: elke derde dinsdag van de maand in de maanden mei t/m sept.
Niveau: handicap 0 – 55 (= baanpermissie)
Aantal holes: 9
Kleur teeboxen: heren geel & dames rood
Starttijd: 18:30 uur shotgunstart op 9 holes
Aantal deelnemers: maximaal 36
Inschrijfgeld: €10,- (= voor o.a. de gezamenlijke maaltijd naderhand)

MEI/JUNI/JULI/AUGUSTUS
LUCKY MONDAY WEDSTRIJDEN

Iedereen welkom, dus ook jeugd! Ook ideaal voor beginners, omdat er op een relaxte ongedwongen
manier wordt gespeeld en tevens op een rustiger moment van de dag. Er wordt gestart tussen 17:30 en
18.30 uur. Maximaal 24 deelnemers. Voor deze wedstrijden kun je via de website tot zaterdagavond
voorafgaand aan de wedstrijd inschrijven. Als je na sluiting van de inschrijving alsnog mee wilt doen,
bel dan even naar de wedstrijdleiding. Hun telefoonnummers staan bij de wedstrijd aangegeven.
De eerste flight kan afslaan om 17.30 uur. Wel graag tijdig, uiterlijk 15 minuten voor de starttijd,
aanwezig zijn.
Spelvorm: Stableford
De netto score per hole is de bruto score minus de handicapslagen (= playing handicap) voor die hole. Als
jouw netto score gelijk is aan par krijg je twee stableford punten. Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt,
krijg je 36 handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18-holeswedstrijd over elke hole (36:18=) twee
slagen extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3, dus een par en krijg je 2 stableford punten op
deze hole. Voor meer uitleg zie beschrijving bij bijv. ‘maandbeker stableford’.
•
•
•
•
•
•

Wanneer: op maandagen een aantal keren in de maanden mei t/m sept.
Niveau: handicap 0 – 55 (= baanpermissie)
Aantal holes: 9
Kleur teeboxen: zelf te bepalen!
Starttijd: vanaf 17.30 uur op 9 holes
Aantal deelnemers: 24

MEI / JUNI / JULI / AUGUSTUS/ SEPTEMBER.
LAZY SATURDAY WEDSTRIJDEN
Deze wedstrijden zijn speciaal voor startende golfers. Het tempo
wordt aangepast zodat zij zich niet opgejaagd voelen. Aan de
flights wordt waar mogelijk 1 al langer golfend lid toegevoegd
om de “starters” te begeleiden. De “wedstrijden” hebben
nauwelijks een competitief karakter. Er wordt gepeeld om
ervaring op te doen met de baan en het gezellig spelen met
andere leden. De Lazy Saturday is zowel voor jeugd als voor
oudere startende golfers als voor al wat
langer spelende golfers die zeer
ongedwongen een 9 holes ronde willen
lopen in georganiseerde vorm. Het leuke
is ook dat je zelf mag bepalen van welke
teebox je die ronde start. Een maand later
kan dat weer een ander zijn. Zo kun je de
baan telkens anders (leren) spelen
•

•
•
•
•
•
•

Spelvorm: geen specifieke of soms stableford
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de handicapslagen (= playing handicap) voor die
hole. Als jouw nettoscore gelijk is aan par krijg je twee stablefordpunten.
Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt, krijg je 36 handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18holeswedstrijd over elke hole (36:18=) twee slagen extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3, dus een par en krijg je 2 stableford punten
op deze hole. Voor meer uitleg zie beschrijving bij bijv. ‘maandbeker stableford’.
Wanneer: op zaterdag een aantal keren in de maanden mei t/m sept.
Niveau: handicap 0 – 55 (= baanpermissie)
Aantal holes: 9
Kleur teeboxen: zelf te bepalen
Starttijd: 15:00 uur shotgunstart op 9 holes
Aantal deelnemers: maximaal 48

MEI
CROSS COUNTRY WEDSTRIJD
Geweldig leuke wedstrijd. Altijd al de baan een keer
compleet anders willen spelen dan de reguliere holes? Grijp
dan je kans en doe mee. Bij deze wedstrijd wordt namelijk
een compleet andere route uitgezet en zullen we kris kras
over de baan spelen met dus andere obstakels en andere
afstanden. Voorbeeld: afslaan van de dames tee van hole 6
naar de green van 18 enzovoort. Test jezelf!
•

•
•
•
•
•

Spelvorm: american strokeplay
De speler moet zo min mogelijk slagen maken over 18 holes.
Het maximum aantal slagen per hole dat men kan halen is tweemaal de par plus 1.
Niveau: handicap 0 – 36
Aantal holes: speciaal parcours van 18 holes
Kleur teeboxen: iedereen zelfde afslagplaats, dames en heren apart
Starttijd: 09:00 uur shotgunstart op 18 (speciale) holes
Aantal deelnemers: maximaal 100

MEI
STROKEPLAY CLUBKAMPIOENSCHAP
Wil jij de allerbeste van de club worden en dus de echte
kampioen? Dit is een kampioenschap voor de serieuze golfer die
wil winnen! Met het inschrijven voor deze wedstrijd verplicht
men zich om eventueel ook aan de 2e ronde (start
zaterdagmiddag) en eventueel – na het behalen van de cut- de
3e ronde (zondagochtend) deel te nemen. Hierbij wordt
opgemerkt dat op de zondag ‘de cut’ op 27 deelnemers is
gelegd. De startlijst voor de 1e en 2e ronde wordt bepaald op basis van handicap (laag > hoog) en
dames en heren gescheiden.
•

•
•
•
•

•

Spelvorm: Strokeplay (zonder handicap verrekening!)
Hierbij geldt simpelweg wie de baan loopt in het minste aantal slagen zonder handicapverrekening
wint.
Niveau: handicap 0 – 36
Aantal holes: 2 of 3 rondes van 18 holes (waarvan ronde 1 en 2 op zaterdag en ronde 3 op
zondag)
Kleur teebox: dames vanaf blauw en heren vanaf wit
Starttijd:
o ronde 1 van 08:00 tot 09:30 uur ; eventueel later indien geen 2 e ronde op zaterdag
o Eventuele ronde 2 van 13:30 tot 15:00 uur
o Eventuele Finale ronde (3) van 10:00 tot 11:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 48

MEI
ECHT(E)PARENWEDSTRIJD
Deze wedstrijd is voor echtparen en paren met een duurzame
samenlevingsrelatie. Het draait natuurlijk vooral om de sfeer en
gezelligheid, maar ook strijd! Ook kan je natuurlijk kijken of samen met je
partner kunt winnen van andere stellen. Daarnaast is het natuurlijk een
goede ‘relatie-test’ omdat men samenspeelt met de partner ☺! Bij de
inschrijving kun je zelf aangeven van welke teekleur je wilt spelen.
•

•
•
•
•
•

Spelvorm: Chapman Greensome
Een chapman-greensome wordt met tweetallen gespeeld. Beide
spelers A en B van een koppel slaan een bal af (A slaat bal a, B slaat bal b).Vervolgens slaan de
spelers elkaars bal (d.w.z. A slaat bal b en B slaat bal a). Hierna kiest men de bal waarmee men
verder wil spelen en neemt men de andere op. De derde slag wordt gedaan door de speler die met
de gekozen bal heeft afgeslagen. Daarna wordt op die hole de bal om de beurt geslagen tot is
uitgeput; strafslagen hebben hierop geen invloed.
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: vrije keuze (en bij geen keuze: dames vanaf rood en heren vanaf geel)
Starttijd: 13:00 uur shotgunstart 18 holes
Aantal deelnemers: maximaal 108

JULI
DE PRESIDENTSCUP WEDSTRIJD
Natuurlijk zijn alle wedstrijden leuk, gezellig en soms met veel strijd.
Echter wordt deze wedstrijd door velen gezien als een pareltje en dus
een must om mee te doen! Deze wedstrijd is afgeleid van de bekende
internationale ‘Ryder Cup’ wedstrijd (Europa tegen de V.S.).
Onze Ryder Club is een (team)wedstrijd over 27 holes. Hierbij spelen 2
spelers als partners in een team samen in de flight met/tegen een
ander team. Elke 9 holes is er een andere spelvorm.
Inschrijven kan per team of individueel! Na 18 holes is er een pauze, daarna worden nog 9 holes
gespeeld. Een prestigieuze en tevens sfeervolle wedstrijd met super mooie prijzen gesponsord door
‘Club de Hockey en Golfspecialist’.
•

•
•
•
•
•

Spelvormen:
o 1e 9 holes: foursome
Iedereen spelt zijn eigen bal. De laagste score van het team is de score die telt voor die
hole.
o 2e 9 holes: fourball better ball
Beide spelers spelen de hole en het hoogste aantal stablefordpunten wordt genoteerd.
o 3e 9 holes: strokeplay en stableford
De speler met de laagste handicap speelt American strokeplay en de andere speler uit het
team speelt stableford.
Niveau: handicap 0 – 36
Aantal holes: 27 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf geel
Starttijd: 2-tee start vanaf 08:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 104

AUGUSTUS
VRIJWILLIGERSWEDSTRIJD
Alle vrijwilligers van de vereniging worden door
het bestuur voor deze wedstrijd/dag uitgenodigd
en in het zonnetje gezet als bedankje! Voor deze
wedstrijd kan men niet zelf inschrijven, maar dient
men dus te worden uitgenodigd. Altijd zeer leuk en
gezellig. Precies waar het bij een vereniging om
draait. De vereniging kan natuurlijk altijd meer
vrijwilligers gebruiken. Er zijn tal van
werkzaamheden op verschillende gebieden. Wil jij
ook met deze wedstrijd mee doen? Meld je dan
snel aan als vrijwilliger bij de vereniging via
secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl
•

•
•
•
•
•

Spelvorm: Texas scramble
De ‘Texas Scramble’ is een wedstrijdvorm die
veel gespeeld wordt bij bedrijfswedstrijden
en wedstrijden die draaien om de
gezelligheid. In vooraf ingedeelde teams van
3 of 4 spelers gaat men de baan in. Alle
spelers slaan iedere hole af, vervolgens
wordt door het team gezamenlijk de beste
van de 4 ballen gekozen om mee verder te
spelen. Vanaf de gekozen positie slaan alle 4
spelers weer verder (drie spelers droppen dus
op een stoklengte van de gekozen positie
hun eigen bal). Iedere speler slaat dus altijd weer verder met zijn eigen bal en als team wordt na
iedere slag de beste bal gekozen totdat is uitgeholed. Zo krijg je dus per hole een teamscore die
wordt ingevuld. Dit is een relatief snelle spelvorm. Meestal wordt deze wedstrijd in de Stableford
vorm gespeeld.
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf geel
Starttijd: Shotgun start om 12:00 uur
Aantal deelnemers: 104

AUGUSTUS
HANDICART WEDSTRIJD (steun de stichting door mee te doen!)
Deze wedstrijd staat in het teken van de handicartstichting. Elk lid kan en
mag mee doen. Al het (inschrijf)geld, dat bij deze wedstrijd wordt
opgehaald, gaat volledig naar deze stichting. Waarom is dit belangrijk?
Verschillende leden ontkomen er niet aan om gebruik te moeten maken
van een handicart om 9 of 18 holes te kunnen spelen. Dit kan komen door
blessures, ziektes, aandoeningen, ouderdom etc.. Wie weet overkomt jou
dit zelf ook ooit nog eens. Misschien kan je door het gebruik van een
handicart dan toch nog jouw favoriete hobby lang blijven beoefenen..... Daarom is jouw deelname aan
deze wedstrijd van belang! We hebben namelijk met onze vereniging liefst 6 handicarts via deze
stichting. Deze wedstrijd is voor echtparen en paren met een duurzame samenlevingsrelatie. DE BESTE
DAME EN HEER MOGEN VERVOLGENS DEELNEMEN AAN DE REGIONALE HANDICARTWEDSTRIJD!
•

•
•
•
•
•
•

Spelvorm: Stableford
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de handicapslagen (= playing handicap) voor die
hole. Als jouw nettoscore gelijk is aan par krijg je twee stablefordpunten.
Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt, krijg je 36 handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18holeswedstrijd over elke hole (36:18 = ) twee slagen extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3, dus een par en krijg je 2 stableford punten
op deze hole. Voor meer uitleg zie beschrijving bij bijv. ‘maandbeker stableford’
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: vrije keuze (en bij geen keuze: dames vanaf rood en heren vanaf geel)
Starttijd: van 09:00 tot 11:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 48
Inschrijfgeld: €5,- per lid (voor de stichting handicart!)

SEPTEMBER
CLUBKAMPIOENSCHAP MATCHPLAY
Wil je beste matchplay speler van onze club worden? Wat is matchplay toch
een heerlijk spelletje. In tegenstelling tot strokeplay mag je bij matchplay
wel nog eens een hole verprutsen. Het gaat namelijk om de winst per hole!
Naar wordt aangenomen is matchplay de oudste spelvorm in golf. Twee
spelers spelen tegen elkaar om de winst op elke hole ongeacht de score op
die hole. Als jij 20 slagen nodig hebt op hole 1 en je tegenstander 21, dan
heb jij met 20 slagen dus gewoon de hole gewonnen.
Het kampioenschap wordt afgesloten met een finaleweekend waaraan door maximaal acht dames en
acht heren deel genomen wordt.
Het finaleweekend vindt plaats op 1e weekend van september. Op zaterdag worden twee wedstrijden
gespeeld en op zondag één. Alle acht deelnemers spelen volgens schema drie wedstrijden. De
einduitslag resulteert in een rangorde van 1 t/m 8, met de eerste als kampioen.
Van 15 juni tot en met 15 juli kan ingeschreven worden.
Indien in een categorie het aantal deelnemers groter is dan acht, wordt een voorronde gespeeld. De
wedstrijden in de voorronde dienen uiterlijk 25 augustus gespeeld te zijn.
Deelnemers verplichten zich bij inschrijving deel te nemen aan het gehele finaleweekend.
•
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Spelvorm: matchplay (zonder handicap verrekening!)
Winnaar van de hole is de speler die de hole in het minste aantal slagen speelt. Een wedstrijd is
gewonnen als de voorsprong (aantal holes UP) van een speler groter is dan het aantal nog te
spelen holes. Geen handicap verrekening.
Niveau: handicap 0 – 36
Aantal holes: 3 x maximaal 18 holes
Kleur teebox: dames vanaf blauw en heren vanaf wit
Starttijd: van 09:00 tot 11:00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16

SEPTEMBER
GREENKEEPERSWEDSTRIJD
Wedstrijd voor en door onze leden VOOR onze greenkeepers. Het
gehele jaar doet ons greenkeepersteam hard zijn best om de
baan in zo’n goed mogelijke conditie te houden. Tijdens deze
wedstrijd zetten we samen de greenkeepers in het zonnetje voor
het werk dat zij verrichten. Tevens zal het inschrijfgeld naar hen
toe gaan als extra dank. De prijzentafel wordt verzorgd door de
greenkeepers. Tot slot zal er naderhand ook samen heerlijk een
hapje worden gegeten en natuurlijk geborreld!
Deze wedstrijd hoort natuurlijk vol te zitten, dus doe mee.
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Spelvorm: Texas scramble
De ‘Texas Scramble’ is een wedstrijdvorm die veel gespeeld
wordt bij bedrijfswedstrijden en wedstrijden die draaien
om de gezelligheid. In vooraf ingedeelde teams van 3 of 4
spelers gaat men de baan in. Alle spelers slaan iedere hole
af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk de beste
van de 4 ballen gekozen om mee verder te spelen. Vanaf de
gekozen positie slaan alle 4 spelers weer verder (drie
spelers droppen dus op een stoklengte van de gekozen
positie hun eigen bal). Iedere speler slaat dus altijd weer
verder met zijn eigen bal en als team wordt na iedere slag
de beste bal gekozen totdat is uitgeholed. Zo krijg je dus
per hole een teamscore die wordt ingevuld. Dit is een
relatief snelle spelvorm. Meestal wordt deze wedstrijd in de
Stableford vorm gespeeld.
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf geel
Starttijd: 13:00 uur shotguntstart 18 holes
Aantal deelnemers: maximaal 104
Inschrijfgeld: €3,- per lid
Deelname aan diner (optioneel): +/- €10,- p.p.

OKTOBER
VRIENDJE VOOR EEN TIENTJE
Leden mogen max. 3 introducees (niet leden)
uitnodigen die samen een team vormen (18 holes Texas
scramble met gebruikelijke handicapverrekening). Dit
is een hartstikke gezellige wedstrijd waarbij leden met
trots de baan spelen met gasten en tevens showen aan
hen.
Indien slechts één introducé wordt uitgenodigd zal men gekoppeld worden aan een ander team van 2.
De niet-leden betalen naast het inschrijfgeld van €3,- p.p. ook nog €10 ,- dat ten goede komt aan een
goed doel!
Het karakter van de wedstrijd is primair golfplezier en het goede doel met daarbij wel wat prijsjes voor
de winnaars. Tevens wordt er voor het goede doel een loterij gehouden.
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Spelvorm: Texas scramble
De ‘Texas Scramble’ is een wedstrijdvorm die veel gespeeld wordt bij bedrijfswedstrijden en
wedstrijden die draaien om de gezelligheid. In vooraf ingedeelde teams van 3 of 4 spelers gaat
men de baan in. Alle spelers slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk de
beste van de 4 ballen gekozen om mee verder te spelen. Vanaf de gekozen positie slaan alle 4
spelers weer verder (drie spelers droppen dus op een stoklengte van de gekozen positie hun eigen
bal). Iedere speler slaat dus altijd weer verder met zijn eigen bal en als team wordt na iedere slag
de beste bal gekozen totdat is uitgeholed. Zo krijg je dus per hole een teamscore die wordt
ingevuld. Dit is een relatief snelle spelvorm. Meestal wordt deze wedstrijd in de Stableford vorm
gespeeld.
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf geel
Starttijd: Shotgun start om 13:00 uur
Aantal deelnemers: 132
Inschrijfgeld: €3,- per speler en de gasten betalen €10,- extra
voor het goede doel!

OKTOBER
WILDWEDSTRIJD
Geweldig mooie wedstrijd met een gave spelvorm. Men dient als partners samen
te werken. Als de 1 een goede hole heeft kan de ander eens wat minder presteren
en natuurlijk omgekeerd. Als afsluiting van deze shotgun wedstrijd kunt u
deelnemen aan een heerlijke wildmaaltijd bestaande uit hazenpeper, rode kool,
spruitjes, stoofpeertjes en puree. De kosten bedragen ongeveer € 15 p.p.. Vind jij het leuk om samen te
werken en mede afhankelijk te zijn van je partnerspeler? Doe dan mee met deze gave wedstrijd.
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Spelvorm: FBBB (four ball better ball)
Hierbij spelen twee spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste score van de
partners is de score voor die hole die geldt. Per
team van 2 spelers heeft men dus 1 scorekaart.
Four-Ball Better-Ball, afgekort FBBB, kan met en
zonder handicapverrekening worden gespeeld en
als strokeplay of stableford.
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 18 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf
geel
Starttijd: Shotgun start om 11:30 uur
Aantal deelnemers: 108
Inschrijfgeld: €3,- per lid
Deelname aan diner (optioneel): ± €15,- p.p.

NOVEMBER
GLOW IN THE DARK WEDSTRIJD (VOOR DE JEUGD)
Geweldig leuke wedstrijd die op speciaal verzoek op de
kalender is teruggeplaatst. Hopelijk is het weer nog goed
genoeg om deze wedstrijd in het donker, met lichtgevende
balletjes, te spelen. De wedstrijd zal als 9 holes shotgun
gespeeld worden. Denkt u de baan zelfs in het donker goed te
kennen speel dan deze wedstrijd mee. Deze wedstrijd is zeker
ook bedoeld voor startende golfers
•
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Spelvorm: Stableford
De nettoscore per hole is de brutoscore minus de
handicapslagen (= playing handicap) voor die hole. Als
jouw nettoscore gelijk is aan par krijg je twee
stablefordpunten.
Als je bijvoorbeeld handicap 36 hebt, krijg je 36
handicapslagen. Dit betekent dat je in een 18holeswedstrijd over elke hole (36:18 = ) twee slagen
extra mag doen.
Doe je 5 slagen op een par 3, dan is je nettoscore 5-2=3,
dus een par en krijg je 2 stableford punten op deze hole.
Voor meer uitleg zie beschrijving bij bijv. ‘maandbeker
stableford’
Niveau: handicap 0 – 54
Aantal holes: 9 holes
Kleur teebox: dames vanaf rood en heren vanaf geel
Starttijd: Shotgun start om 17:15 uur
Aantal deelnemers: 48

