
DRAAIBOEK WEDSTRIJDEN 2020. 
 
De wedstrijd commissie 2020 bestaat uit: 
Giel Lückman  voorzitter    06-18 76 24 90 
Clem de Koe   Proware/ wedstrijdschema 
Lennaert Heezen  PR/social media 
Ronald Rensink  PR/social media 
Ronald de Rooy  klassementen/materiaal beheer (birdies-ballen) 
 
Alle wedstrijden die georganiseerd worden door de wedstrijdcommissie hebben een door deze 
commissie aangewezen wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bestaat uit twee personen. 
De wedstrijdleiding is (ná de wedstrijdcommissie) op de wedstrijddag de hoogst verantwoordelijke 
instantie, hun beslissingen zijn bepalend voor de op de wedstrijddag geldende regels en 
bepalingen. 
 
Vóór de wedstrijddag  
 
1. De wedstrijdleiders nemen contact op met elkaar, om  

Zij controleren of de prijzen voor de wedstrijd aanwezig zijn, dan wel nog aangeschaft moeten 
worden. Kosten worden gedeclareerd bij de penningmeester. 

 
De startlijst wordt door de kleine commissie op de website geplaatst. 
Scorekaartetiketten (kaarten), de start- en de betaallijst worden door de wedstrijdcommissie 
geprint en aan de wedstrijdleiding overhandigd c.q. in de lade van de wedstrijdcommissie 
gelegd. Indien niet mogelijk, kaarten handmatig gereed maken. 

 
Weersomstandigheden: uitgangspunt voor een annuleren van een wedstrijd zijn de weercodes 
die worden afgegeven door het KNMI/RIVM. Weercodes worden afgegeven bij extreme 
omstandigheden als hitte en storm verwachtingen. De kleuren zijn geel, oranje en rood.  
Bij een code geel/oranje zal de commissie (indien nodig/gewenst) overleg plegen om de 
wedstrijd aan te passen naar gelang de omstandigheden, v.b. door het nemen van extra 
voorzorg- of veiligheidsmaatregelen. Kunnen die niet gegarandeerd worden, dan kan de 
wedstrijd alsnog geannuleerd worden. Bij clubwedstrijden moet overlegd worden met bestuur.
Bij code rood wordt in principe de wedstrijd altijd afgelast.  
Wordt een wedstrijd afgelast door een commissie, dan moet dat gemeld worden aan de 
baanmanager.  

 
 

    
 
 
 
 



Op de wedstrijddag 
 
De wedstrijdleiding dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
 
1. Zij zorgen ervoor dat de bordjes, voor neary, tweary en longest drive gebruiksklaar zijn.  

Deze liggen in de kast bij de receptie evenals de laptop.  
2. De wedstrijdleiding reikt de scorekaarten uit.  

Indien nodig toelichting geven over de spelvorm en eventuele Local Rules op die dag. 
3.  
4. Eventueel andere bordjes in de baan (laten) plaatsen. (Longest/Neary/Tweary). 
5.  
 
Na de wedstrijd 
 
1. Het innemen van de scorekaarten na afloop van de ronde. 
2. Als Proware niet werkt, dan uitslag handmatig verwerken.  
3. Vermelding van de uitslag door de wedstrijdleiding of de daartoe genodigde. Beginnen met het 

noemen van birdies, daarna de neary, longest drive of tweary en tenslotte de uitslag van de 
eerste drie per categorie. 

4.  leggen. 
5. Laptop en bordjes terugleggen in de kast bij de receptie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDBEKERS 18 en 9 holes competitie 

 
De maandbeker is een competitie gedurende het jaar over 9 of 18 holes. 
De speler heeft per wedstrijd de keuze waaraan hij/zij wil deelnemen.  
Men is niet verplicht om aan alle wedstrijden deel te nemen. 
Deze wedstrijden tellen mee voor het maandbeker jaarklassement. 
Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet de speler aan minimaal 4 wedstrijden 
(9 óf 18 holes competitie) hebben deelgenomen.  
Bij de indeling van de flights wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met gelijkwaardige 
handicaps. 
 
De maandbeker 18 holes competitie wordt gespeeld in 3 categorieën overall: 

a. handicap 0-14 
b. handicap 14,1-24 
c. handicap 24,1-54 

Per categorie/wedstrijd is een minimum deelname vereist van 5 spelers. Zijn die er niet, dan 
worden ze in een hogere categorie geplaatst. Wel verdienen zij punten voor het klassement golfer 
van het jaar in zijn/haar categorie. 
De maandbekers 9 holes competitie wordt gespeeld in 1 categorie overall. 
De handicap van de speler op zijn/haar 1ste wedstrijd van de wedstrijdkalender 2020 van de  
G & CC Winterswijk waaraan een speler meedoet, is bepalend voor de indeling in de categorie. 
De speler blijft dan tijdens de wedstrijden in 2020 in die categorie ingedeeld. 
 
Spelvorm:  categorie 1   strokeplay 

categorie 2-3  strokeplay max 5  
9 holes competitie  strokeplay max 5  

Hcp. verrekening: Ja 
Qualifying:   Ja  
Tees:    bepaald door wedcie 
Eerste starttijd:  09.00 uur zondag/ zaterdag 16.00 shotgun    
Startinterval:   8 minuten 
Deelnemers:  90 max  
Prijzen:   1-2-3 per categorie overall  shopbon (uitreiking ná laatste MB) 

Neary/ longest/ tweary  logo bal direct uitgereikt (indien aanwezig) 
   Birdies/ eagles   direct uitgereikt (indien aanwezig) 
   
Shopbon prijzen per wedstrijd 
 

18 holes competitie  9 holes competitie  
1ste prijs  1ste prijs  
2de prijs  2de prijs  
3de prijs  3de prijs  

 
Shopbon prijzen maandbeker jaar eindklassement:  
 

Jaar klassement 18 holes 
competitie (3 categorieën) 

 Jaar klassement 9 holes 
competitie (1 categorie) 

 

1ste prijs  1ste prijs  
2de prijs  2de prijs  
3de prijs  3de prijs  

 
 
 



CLUKAMPIOENSCHAPPEN STROKEPLAY 
 
De clubkampioenschappen strokeplay wordt gespeeld over 2x 18 holes zonder hcp. verrekening 
(bruto score). 
Er worden 2 kampioenschappen gelijk gespeeld: 

- Overall clubkampioenschap (alle leeftijden) 
- Senioren clubkampioenschap (leeftijd 50+) 

 
Clubkampioen  man en vrouw met de laagste bruto score over 2 dagen 
Senioren clubkampioen man en vrouw 50+ met de laagste bruto score over 2 dagen 
 
Senioren spelen ook mee in het overall kampioenschap. 
Het clubkampioenschap wordt gespeeld in 3 categorieën M/V gecombineerd overall: 

a. handicap 0-14 
b. handicap 14,1-24 
c. handicap 24,1-54 

 
Het clubkampioenschap senioren wordt gespeeld in 2 categorieën M/V gecombineerd: 

a. handicap 0-24 
b. handicap 24,1-54 

 
Per categorie is een minimum deelname vereist van 5 spelers, zowel bij de mannen als vrouwen. 
Zijn die er niet, dan worden ze in een hogere categorie geplaatst. 
Zijn er onvoldoende spelers in een senioren categorie, dan worden ze ingedeeld bij de overall 
categorie. 
 
Spelvorm:    Dag 1  3 bal strokeplay; indeling met gelijkwaardige hcp 

Dag 2  2-3 bal strokeplay; indeling op basis uitslag 1ste ronde, 
d.w.z. de laagst geklasseerde spelers als eerste starten. 
NB: hcp. 24,1-54: speelt strokeplay max 5 dag 1 en 2 

Hcp. verrekening  nee 
Qualifying:   ja 
Tee:     Wit/ Blauw  
Starttijd:    Dag 1 09.00 uur; dag 2 12.00 uur                                          
Startinterval:   8 minuten 
Deelnemers:   90 max 
Prijzen:   Clubkampioen overall M en V  schaal + bloemen + bon 
    Clubkampioen senioren M en V  schaal + bloemen + bon 
    Per categorie 1-2-3 M/V gecombineerd 
    Birdies/ eagles 
    Nettoprijs dag 1-2 samen, M/V gecombineerd overall en senioren 
    Prijzen na afloop uitgereikt 
 
Bij gelijk eindigen op de 1ste plaats w.b. het kampioenschap (overall- en senioren kampioenschap 
M en  
 
 
 
 
 
 
 



Organisatie: 
a. Contact voorzitter om prijzen zondagmiddag uit te reiken 
b. Bloemen zondag bij uitreiking prijzen (alleen clubkampioenen) 
c. Shopbonnen prijswinnaars 
d. Schalen oppoetsen uit de vitrinekast 

 
Shopbon prijzen kampioenen 4x:  - 
 
Shopbon prijzen overall 
 

Overall M/V samen 3x categorie  
1ste prijs  
2de prijs  
3de prijs  

 
Shopbon prijzen Senioren 
 

Senioren M/V samen 2x categorie  
1ste prijs  
2de prijs  
3de prijs  

 
 
Nettoprijs voor de beste netto score op dag 2/ dag 1 en 2 opgeteld: 

1. Overall M/V gecombineerd 
2. Senioren M/V gecombineerd 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CLUKAMPIOENSCHAPPEN MATCHPLAY 

 
1. De inschrijving is open voor maximaal 90 heren en dames. Plaatsing geschiedt op basis van 

handicap. Er kunnen 16 spelers per geslacht aan de eindronden meedoen. Er wordt zonder 
hcp. verrekening gespeeld.  

2. Als er meer dan 16 spelers(sters) inschrijven spelen zij één of twee voorronden op eigen 
initiatief voorafgaand aan de eindronden. 

3. Er dienen minimaal 5 spelers M/V zich aan te melden, anders vervalt betreffende 
kampioenschap.  

4. Tees: wit en blauw 
5. De plaatsing is als volgt: 
 
 Dames-Heren 16 spelers     

   
 
 
 
 
 



Shopbon prijzen: 
Overall M en V  
1ste prijs  
2de prijs  
3de prijs  
4de prijs  

 
 
Organisatie: 

a. Contact voorzitter om prijzen zondagmiddag uit te reiken 
b. Bloemen zondag bij uitreiking prijzen 
c. Shopbonnen M en V prijswinnaars; gelijk uitgereikt 
d. Schalen oppoetsen uit de vitrinekast 

 
Op zondag 9 holes funwedstrijd: start 14.00 uur 
 
 
STAMPPOT TOERNOOI  9 holes 
 
Spelvorm:     Texas scramble a deux 
Qualifying wedstrijd:   Nee 
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      Rood 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     1ste   voucher clubhuis 
     2de  voucher clubhuis 
     3de   voucher clubhuis 
     Bij niet aanwezig zijn vervalt de prijs 
Eerste starttijd:    14.00 uur shotgun                                                                      
Maximaal aantal deelnemers:  44 (22 teams) 
HCP reg. leden/gasten:        
 
Organisatie:  
1 week vóór de wedstrijd dient met de Horeca worden afgesproken dat er na de wedstrijd voor 
iedereen stamppot is. De kosten hiervan worden contant afgerekend met de horeca.  
 
 
KROKUSTOERNOOI  
 
Spelvorm:     Greensome stableford 18 holes 
Qualifying wedstrijd:   Nee 
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      Geel/Rood 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     1ste   voucher clubhuis 
     2de  voucher clubhuis 
     3de   voucher clubhuis 
     Bij niet aanwezig zijn vervalt de prijs 
Eerste starttijd:    10.00 uur   
Startinterval:    8 minuten                                                                   
Maximaal aantal deelnemers:  90 
HCP reg. leden/gasten:        
 



Organisatie: 
Minimumaantal deelnemers 16/8 teams. Bij minder deelnemers gaat de wedstrijd niet door.  
Aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers (per 8 deelnemers een prijs). 
Prijzen te verzorgen door de wedstrijdleiding  
De nota wordt ingeleverd bij de penningmeester van het bestuur. 
 
 
PAASTOERNOOI  
 
Spelvorm:     3-bal stableford 18 holes 
Qualifying wedstrijd:   Nee 
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      geel/rood 
Deelname:     Hcp 0-54   
Prijzen:     1-2-3 overall   3x Cadeau direct uitgereikt 
     Totaal prijzengeld: -  (waarde - -  
     Bij niet aanwezig zijn vervalt de prijs 
Eerste starttijd:    10.00 uur  
Startinterval:    8 minuten                                                                        
Maximaal aantal deelnemers:  90      
 
ORANJE TOERNOOI 

Spelvorm:     Vlaggetjes wedstrijd op Koningsdag 
Qualifying wedstrijd:   Nee 
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      Oranje 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     1ste   voucher clubhuis 
     2de   voucher clubhuis 
     3de   voucher clubhuis 
     Bij niet aanwezig zijn vervalt de prijs 
Eerste starttijd:    10.00 uur   
Startinterval:    8 minuten                                                                   
Maximaal aantal deelnemers:  90 
HCP reg. leden/gasten:        
Organisatie: 

1. Van tevoren afstemmen met het clubhuis (na afloop ronde glaasje oranjebitter o.i.d.).  
2. Vlaggetjes voorbereiden; iedere deelnemer ontvangt een vlaggetje, met daarop hun 

naam, starttijd en exact-hcp. (sticker plakken op vlaggetje). Het aantal slagen dat men 
meekrijgt wordt bepaald door Proware. Dat aantal is de par van de baan (71) + de 
handicapslagen (playing handicap) van de speler. 

3. Iedereen kan spelen tot hij/zij, zijn/haar aantal slagen heeft gebruikt. Het vlaggetje moet 
op de plaats waar de laatste bal tot stilstand is gekomen in de grond gestoken worden. 

4. Prijzen te verzorgen door de wedstrijdleiding.  

 
VOSSENJACHT 
 
Spelvorm:     Tegen par  Vos: hoofd greenkeeper  
Tees:      Geel/rood 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     1ste   voucher clubhuis 
     2de:   voucher clubhuis 



     3de   voucher clubhuis 
     Bij niet aanwezig zijn vervalt de prijs 
Eerste starttijd:    10.00 uur   
Startinterval:    8 minuten                                                                   
Maximaal aantal deelnemers:  90 
HCP reg. leden/gasten:    
     

aan de vlag.  
De netto score van de speler wordt vergeleken met de score van de Vos en als volgt op de 
scorekaart ingevuld: 

Score   BETER dan de vos  = + 
Score   GELIJK aan de vos  = 0 
Score   SLECHTER dan de vos  = -- 

De bruto score van de speler moet op de scorekaart worden genoteerd. 
  

Prijzen te verzorgen door de wedstrijdleiding.  
De nota wordt ingeleverd bij de penningmeester van het bestuur. 
 
NGF Familietoernooi 
 
Spelvorm:     Greensome stableford 
Qualifying wedstrijd: Nee
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      Geel/rood 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     Verzorgt door NGF 
     Winnaars (bruto en netto) kunnen zich kwalificeren voor de 

landelijke finale 
     Neary/longest/tweary  
Eerste starttijd:    12.00 uur   
Startinterval:    8 minuten                                                                   
Maximaal aantal deelnemers:  90 
Entreegeld     per koppel  
Greenfee:     Geen 
Opbrengst komt ten goede aan Jeugdfonds Sport en Cultuur 

 
COMMISSIEBEKER 
 

Spelvorm:     3-bal stableford 
Qualifying wedstrijd:   Ja 
Hcp. verrekening:   Ja      
Tees:      Geel/rood 
Deelname:     Hcp. 0-54   
Prijzen:     Verzorgd door Bestuur  
Eerste starttijd:    12.30 uur shotgun 
Startinterval:    8 minuten   
Deelname:    (oud) commissieleden                                                                 
Maximaal aantal deelnemers:  90 
Er is aansluitend een borrel en diner voor de commissieleden en de in het afgelopen jaar 
afgetreden leden. 


