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Wedstrijdinformatie
Golfclub Lauswolt
Golfclub Lauswolt heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is een GEO-gecertificeerde golfclub.
Daarom wordt al jaren geen papieren wedstrijdprogramma meer uitgebracht. Uiteraard zijn er verschillende
mogelijkheden om toch het wedstrijdprogramma te bekijken.
Digitale wedstrijdkalender
Via de website > Mijn Lauswolt > wedstrijden krijgt u inzage in alle wedstrijden en kunt u zich inschrijven.
De button 'Toon lijst' geeft alle wedstrijden weer. De button 'Toon kalender' geeft de mogelijkheid om de
wedstrijden per maand te bekijken. U kunt u ook wedstrijden van andere jaren terugkijken door op de
groene pijltjes te klikken naast het groen gedrukte jaartal.
Handige web-app EGolf4u
Ook zijn onze golfwedstrijden makkelijk te bekijken via de web-app van Egolf4u.
1. Algemene informatie
Openingstijden baan
De baan is geopend van zonsopgang tot een uur na zonsondergang. We hebben (voorlopig nog) starttijden.
Leden boeken zelf een tijd boeken via de website of de web-app. Gasten kunnen via het secretariaat
informeren naar een starttijd.
18 holes worden gespeeld vanaf hole 1. Voor 9 holes is te kiezen uit een start op hole 1 of 10.
Openingstijden baan
Het clubhuis is geopend van 9 uur ’s ochtends tot een uur na zonsondergang. Van 1 november tot 1 april is
het clubhuis tot ± 18.00 uur open.
Openingstijden driving range
De driving range is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Met een pasje (verkrijgbaar bij de receptie)
kunt u na 17.00 uur toegang krijgen tot de hal. In de wintermaanden brandt de verlichting van maandag tot
en met vrijdag tot 21.00 uur.
Vierbal
Voorlopig worden vierballen in de baan niet toegestaan.
Informatiebord bij hole 1
Let op de tijdelijke regels en de mededelingen op het bord.
Baan en greens
Dagelijks vanaf 8.30 uur staat de actuele baanstatus op onze website.
Deze bepaalt het doorgaan van de wedstrijden. U wordt geacht zelf uw conclusie te trekken en ontvangt geen
bericht van de commissie.
- Houd u aan de aanwijzingen van de marshal.
- Herstel divots en pitchmarks (pitchfork verplicht).
- Plaats de hark op de houder met de tanden op de grond, nadat u alle sporen in de bunker gewist heeft.
- Niet met trolley op de foregreens.
- Trolley naast de green op het pad parkeren.
- Handicarts alleen op de paden en de zijkant van de fairways.
- Greenkeepers hebben te allen tijde voorrang, wacht op hun sein voor u uw bal speelt.
Etiquette
Zet uw telefoon op ‘stil’ zodat u anderen in de baan, in het clubhuis of op het terras niet stoort. U mag bellen
in de garderobe of op het Amaliaplein.
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2. Wedstrijdreglement
Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf" zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf
Club of St. Andrews en de (tijdelijke) plaatselijke regels zoals bepaald door de vereniging. De plaatselijke
regels zijn beschreven op de scorekaart en op de site. Tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld op het
informatiebord bij hole 1 of meegedeeld bij de start van een wedstrijd.
Caddie
Een caddie mag een speler bijstaan maar ouders mogen bij jeugdwedstrijden geen caddie zijn van hun eigen
kind.
Gelijke eindscore wedstrijd
Bij gelijk eindigen volgt de procedure “matching cards”.
Bij shotgun en bij start van hole 1 en 10 wordt de procedure toegepast op hole 10 t/m 18.
• bij een strokeplay wedstrijd
Vergeleken worden: de scores van de laatste 9 holes (-1/2 van de playing handicap). Is het resultaat gelijk
dan zijn de scores over de laatste 6 holes (- 1/3 van de playing handicap), de laatste 3 holes (-1/6 van de
playing handicap) en tenslotte over de laatste hole (-1/18 van de playing handicap) bepalend. Breukdelen
tellen mee en worden niet afgerond. Is geen beslissing gevallen, dan gaat de speler met de laagste handicap
voor, is deze ook gelijk dan beslist het lot.
• bij een stableford wedstrijd
Eveneens volgens de procedure ‘matching cards’, met dien verstande dat het dan om gescoorde
stablefordpunten gaat.
• Tegen Par of tegen Bogey
Eveneens volgens de procedure 'matching cards', met dien verstande dat het om de + en – gaat.
• Par Bisque
Het lot bepaalt de eindstand bij gelijke stand.
• bij een matchplay wedstrijd
Bij gelijk eindigen in ‘gewone’ matchplaywedstrijden volgt een ‘golden stroke’ play-off vanaf de 1ste tee met
(indien van toepassing) opnieuw verrekening van de handicapslagen.
• bij clubkampioenschappen
Bij gelijke stand bij het CK Matchplay en gedeelde eerste plaats van het CK Strokeplay volgt een ‘golden
stroke’ play-off, te spelen vanaf de tees 10, 11, 1, 10 enz.
Gelijke eindscore seriewedstrijden
Bij gelijk eindigen in het jaarklassement is de laatste wedstrijd waarin de betreffende spelers allen een score
hebben behaald beslissend, zo nodig met de matching cards procedure. Indien dit geen beslissing oplevert,
wordt degene met de laagste handicap tot winnaar uitgeroepen. Bij gelijke handicap beslist het lot.
Gedrag
Spelers dienen zich te onthouden van elke uiting die door anderen als hinderlijk kan worden ervaren. Spelers
zijn verplicht zich af te melden, indien zij niet deelnemen aan een wedstrijd waarvoor zij zich hebben
ingeschreven. Spelers mogen niet zonder reden een wedstrijd voortijdig beëindigen. Overtreding van
gedragsregels meldt de wedstrijdleiding aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Afhankelijk van de
ernst van de overtreding kan het bestuur een sanctie opleggen.
Geschillen
Wie onzeker is over de telling of toepassing van de regels, kan dit voorleggen aan de wedstrijdleiding voordat
de scorekaart wordt ondertekend. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.
Handicart/buggy
Golfers met een pas van de Stichting Handicart kunnen via de website van deze stichting zelf een handicart
reserveren. Overige golfers die een handicart willen huren kunnen bellen naar de receptie (in het weekend bij
het restaurant). Eigen buggies mogen alleen gebruikt worden als het bestuur toestemming heeft verleend.
Tijdens clubkampioenschappen stroke- en matchplay is het gebruik van een handicart/buggy niet toegestaan.
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Longest drive
De prijs voor de longest drive is voor de speler wiens bal in het algemeen gebied of op de green het dichtst
bij de hole ligt.
Minimumdeelname
De wedstrijdcommissie kan beslissen om wedstrijden vanwege geringe inschrijving te annuleren. Voor de
clubkampioenschappen stroke- en matchplay is de minimum deelname twee personen.
Neary/Sneary
De prijs voor de (s)neary is voor de speler wiens bal -op de green- het dichtst bij de hole ligt.
Qualifying
Elke wedstrijd gespeeld onder qualifying condities is qualifying (Q).
Speelsnelheid en het doorlaten
Elke speler wordt geacht de snelheid in het baanverkeer te bevorderen door aansluiting te houden bij de
voorgangers door o.a.:
• de bal ‘voor uw beurt’ te spelen, als dat de snelheid van het spel ten goede komt
• het opnemen van de bal als er geen score meer mogelijk is
• een juiste plaatsing van de golftas bij de green
• het op een efficiënte manier bijwerken van de scorekaart: bij het verlaten van de green stelt u de score
vast, noteren kan bij de tee van de volgende hole, sla zo nodig eerst af
• een snellere flight door te laten.
Staken wedstrijd
In geval van noodweer kan de wedstrijdleiding de wedstrijd stopzetten door één langgerekt (eventueel te
herhalen) signaal. Spelers moeten op straffe van diskwalificatie hun spel direct staken.
Bij onweer: tassen en stokken achter laten en zo snel mogelijk een schuilhut op te zoeken. Twee korte
signalen geven aan dat het spel hervat mag worden.
Standing
Wedstrijdspelers hebben als groep standing gedurende de wedstrijd. Dit geldt niet voor de Enk Trofee. De
oranje vlag dient ter aanduiding, maar geeft geen standing. Wel stellen spelers ongestoord spel op prijs!
Starttijd
De speler start op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd op straffe van diskwalificatie. Indien de
speler, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na de starttijd op de tee aankomt, dan kan de commissie in
geval van buitengewone omstandigheden besluiten geen straf op te leggen. Officieel is de straf: twee slagen
op de eerste hole in strokeplay en verlies van de eerste hole in matchplay.
Wintergreens
• Bij meer dan 2 wintergreens per 18 holes is de baan NON-Q
• Bij meer dan 1 wintergreen per 9 holes is die 9 holesbaan NON-Q
In beide gevallen moet de playing handicap met 20% verlaagd worden.
NB. Indien grote cups: vlag laten staan. Er is uitgeholed als de bal in de cup blijft liggen!
Wijzigingen
De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van bepalingen onder de plicht om dit tijdig en
duidelijk te communiceren. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de startlijst
aan te brengen en om spelers van een andere teekleur af te laten slaan.
3. Deelnemerscategorieën
Aspirantleden, startende golfers en dagcontribuanten mogen niet deelnemen aan clubkampioenschappen.
Is er plaats dan kunnen zij aan de overige wedstrijden meedoen, maar aan bordwedstrijden en wedstrijden
met landelijk vervolg kunnen zij alleen buiten mededinging meedoen, tenzij het een invité wedstrijd betreft.
De Weco kan bepalen dat ook andere wedstrijden niet voor hen toegankelijk zijn. Spelers zijn lid van de NGF.
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Leeftijd
Vanaf 13 jaar mag u aan wedstrijden deelnemen, met de volgende uitzonderingen:
• De minimumleeftijd is 25 jaar voor de Heren Foursome en de Dames Foursome, Jacob Kwast Trofee,
Poppegoedwedstrijd en Herendag.
• De minimumleeftijd is 18 jaar voor de avondwedstrijden, Dames en Heren Invitédag, Presidents Putter,
Wildwedstrijd, Linthorst Homan, Caddy Bartje, Bommen Berend, Mixed Foursome, Enk Trofee, Lauswolt
Culinair, Joke Mulder Trofee en de uitwisselingen met Den Helder en Ameland.
NB. Spelers met handicap < 18.5 mogen ongeacht hun leeftijd deelnemen aan de van Rijckevorsel, de Zilveren
Tee, de Haagsche Ooievaar en de Clubkampioenschappen.
Een seniorgolfer is een speler van 50 jaar en ouder. Peildatum voor alle leeftijden is de wedstrijddag.
4. Procedure inschrijven
Inschrijven
Voor wedstrijden schrijft u zich in via www.golfclublauswolt.nl/mijnlauswolt of via de webapp van Egolf4u.
Log in met uw lidcode en wachtwoord. Bij inloopwedstrijden: van tevoren digitaal inschrijven of tot de
aangegeven tijd inlopen.
Startlijst
De startlijst wordt in principe binnen 24 uur na sluiting van de inschrijving gepubliceerd op de site.
Melden bij de wedstrijdleiding
Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd bij de wedstrijdleiding te
melden om de kosten voor inschrijving contant te voldoen en hun scorekaart in ontvangst te nemen.
Score invoeren
Nadat spelers en markers de scorekaart hebben gecontroleerd, dient de score ingevoerd te worden (in
principe ook non Q-wedstrijden). Vervolgens dienen de volledig ingevulde en ondertekende kaarten binnen
15 minuten na binnenkomst bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden. Spelers zijn verantwoordelijk voor
het goed invullen van hun eigen kaart. Onjuist en te laat ingeleverde scorekaarten leiden tot diskwalificatie.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd plaats. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij
daarbij aanwezig zijn.
5. Golfer van het jaar (B)

De Golfer en Golfster van het Jaar wordt vastgesteld door het bestuur van de club. De WECO berekent het
aantal punten dat daarvoor noodzakelijk is aan de hand van onderstaand schema. Tijdens de
Nieuwjaarsreceptie worden de Golfster en Golfer van het Jaar bekend gemaakt op basis van de punten die op
onderstaande manier te vergaren zijn. Alle leden van onze club, dus bijvoorbeeld ook Jeugd- of Buitenleden kunnen
Golfer of Golfster van het Jaar worden, tenzij het Bestuur anders beslist.
-Maandbeker;
Per wedstrijd: nummer 1 van het klassement: 10 punten, nr 2: 8, nr 3: 6 , nr 4: 4 en nr 5: 2 .
- Zilveren Tee: nummer 1 ontvangt 10 punten, nr 2: 8 , nr 3: 6, nr 4: 4 en nr 5: 2.
- Zilveren Kruk: nummer 1 ontvangt 10 punten, nr 2: 8 , nr 3: 6 ; nr 4: 4 en nr 5: 2.
- Haagsche Ooievaar: nummer 1 in heren- én dameslijn ontvangt 10 punten, nr 2: 8 , nr 3: 6 , nr 4: 4 en nr 5: 2.
* Bij bovengenoemde 5 wedstrijden is de rangschikking vóór toepassing van de Matching Cards bepalend.
Bijvoorbeeld: gedeelde eerste/tweede plaats betekent: beiden 9 punten.
Bij zilveren tee, zilveren kruk en Haagsche ooievaar dames en heren ook apart berekenen.
- Clubkampioenschappen matchplay:
de winnaar ontvangt 20 punten, nummer 2: 15 , nummer 3 en 4: elk 10 punten
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- Clubkampioenschappen strokeplay:
de winnaar ontvangt 20 punten, nummer 2: 15 , nummer 3: 12 en nummer 4: 8 punten.
NB Bij gelijk eindigen wordt de speler met de laagste handicap aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot golfer
van het jaar. Bij gelijke handicap beslist het lot.
6. Beschrijving diverse wedstrijden
Bordwedstrijden
Bij een aantal wedstrijden wordt de naam van de winnaar op een houten bord vermeld. De borden hangen in
de hal en in de side-room.
Seizoenswedstrijd
De Enk Trofee (B): Dit is een Mixed Foursome matchplay wedstrijd. Looptijd 1 juni - 30 september.
Maximum handicap 36.0. Totale gezamenlijke maximale playing handicap is 50.
Bij deze spelvorm wordt de playing handicap van het beste team tot 0 teruggebracht, waarna de handicap
van het andere team met eenzelfde aantal slagen wordt verminderd. Zo wordt het aantal slagen bepaald dat
het team met de hoogste handiap krijgt.
De commissie maakt het schema met de tijd waarvoor iedere ronde gespeeld moet zijn (zelf afspreken!). U
dient op meerdere dagen beschikbaar te zijn. De winnaar speelt de volgende ronde, de verliezende flight is
uitgespeeld.
Overschrijding van de uiterste datum kan tot diskwalificatie leiden.
Uitwisselingswedstrijden
Golfclub Lauswolt heeft met een aantal verenigingen een speciale band, die geleid heeft tot bijzondere
wedstrijden:
Reddingsboei Trofee
Met Marine Golfclub ‘Nieuwediep’ wordt jaarlijks in een thuis- en een uitwedstrijd gestreden om de
Reddingsboei. Deze wedstrijd is vrij van greenfee. Teamcaptain is Fred Strockmeijer. De Trofee gaat naar de
best scorende club gerekend over de uit en thuiswedstrijd.
Historie: In de jaren 70 ontstonden vriendschapsbanden met de Marine Golfclub in Den Helder. Basis waren
de marine-achtergrond van een paar leden en het feit dat onze eerste pro, Henk Stevens, ook les gaf in Den
Helder.
Vuurtoren Trofee
Met Golfbaan Ameland wordt jaarlijks in een thuis- en uitwedstrijd gestreden om de Vuurtoren Trofee. Deze
wedstrijd is vrij van greenfee. Teamcaptain is Harmen de Jong. De Trofee gaat naar de best scorende club.
Historie: Gevolg van de betrokkenheid van onze club (met name deskundige begeleiding van Cocky de
Broekert) bij het tot stand komen van de baan en de organisatie van de Golfclub op Ameland.
Linthorst Homan (B), Bommen Berend en Caddy Bartje
Deze wedstrijden worden respectievelijk georganiseerd door Lauswolt, de Noord-Nederlandse en de
Gelpenberg. De wedstrijden zijn vrij van greenfee.
Kampioenschappen
Clubkampioenschap Strokeplay (B)
54 holes zonder handicapverrekening van witte/blauwe tees. Beste 50% plus ties (minimaal 8 spelers)
plaatsen zich voor de laatste 18 holes.
Clubkampioenschap Matchplay (B)
Zonder handicapverrekening van witte/ blauwe tees
Clubkampioenschap Strokeplay Senioren (B)
18 holes zonder handicap van gele/rode tees
Fries Jeugd Kampioenschap
Dit wordt bij toerbeurt op banen van de Friese clubs gespeeld op de vierde zondag in september.
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Fries Kampioenschap Strokeplay
Dit wordt bij toerbeurt op banen van de Friese clubs gespeeld op de derde zondag in september. Het bestuur
nodigt voor deelname uit: de beste twee dames en heren van het strokeplay kampioenschap. Het bestuur zal
d.m.v. wildcards (4 bij een 18 holes baan, 2 bij een 9 holes baan) de teams completeren tot 6 respectievelijk
4 deelnemers.
Seriewedstrijden
De beste resultaten van een serie van wedstrijden bepaalt wie de jaarwinnaar is.
Van Rijckevorsel maandbeker (B)
Serie van 6 strokeplay wedstrijden in april tot en met oktober van de witte en blauwe tees. Maximum
handicap 18.4. Het klassement van heren en dames is gescheiden. De dagprijzen zijn voor de dame en de
heer met de beste brutoscore. Jaarwinnaar is degene, die de laagste brutoscore heeft over de vier best
gespeelde wedstrijden.
Toro maandbeker (B)
Serie van 6 stableford wedstrijden in april tot en met oktober. Handicap 14.1 t/m 45.0. Heren t/m hc 36
spelen van geel, dames van rood. Heren met hc 36.0 t/m 45.0 spelen van rood, dames van oranje. Het
klassement van dames en heren is gescheiden. Jaarwinnaar is degene met de meeste stableford punten in de
vier best gespeelde wedstrijden.
Donderdagavondwedstrijden (B)
Dit is een serie van 12 wedstrijden over 9 holes, die in mei beginnen en doorlopen tot begin augustus. Na
afloop van de wedstrijd kan er gezellig met elkaar gegeten worden. De starttijd is van 16.30 tot 19.00
uur. Inschrijven kan tot 13.00 uur op de wedstrijddag.
Er wordt gespeeld in de categorieën 0-24.0 en 24.1-54.0 (hcp verrekening tot maximaal 45.0). Spelers met
hcp 37.0 t/m 54.0 spelen van de rode en oranje tees om de snelheid in de wedstrijd te houden. Er wordt de
ene week gestart op hole 1 en de andere week op hole 10. Aansluitend is de prijsuitreiking, bijwonen hiervan
is niet verplicht.
Winnaar van de jaarprijzen, het Zilveren Tripje voor de laagste en het Zilveren Paapje voor de hoogste
handicapcategorie, is degene met de meeste Stablefordpunten in de zes best gespeelde wedstrijden. Voor de
jaarprijzen geldt dat de categorie waarin men is gestart bepalend is.
Begin augustus organiseren we een speciale slotwedstrijd: een shotgun met maaltijd, muziek en uitreiking
van de jaarprijzen. De score van de slotwedstrijd telt niet mee.
De organisatie is in handen van de DOCO.
Rabbitavondwedstrijden (B)
Serie wedstrijden op dinsdagavond over 9 holes voor leden vanaf 18 jaar met een handicap van 30.0 t/m 54.
De start is vanaf 16.30 uur. Rabbits zijn leden die op weg zijn naar handicap 36.0. Naast het verlagen van de
handicap is de doelstelling om (nieuwe) leden op een ontspannen wijze kennis te laten maken met elkaar.
Jaarwinnaar is degene met de meeste stableford punten in de acht best gespeelde wedstrijden. Alleen spelers
die bij de start van het jaar handicap 36 nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking voor de jaarprijs.
In de winter worden zes wedstrijden georganiseerd op de zaterdagochtend. Begin november vindt de
gezellige Rabbit Open texas scramble plaats waaraan alle clubleden mee mogen doen.
Milivrijwedstrijden
Serie van ± zeven wedstrijden in de periode maart tot en met september. Bedoeld voor actieve mensen
vanaf 18 jaar en ouder, die de maand op iedere laatste vrijdag luchtig willen uitblazen met een
namiddagrondje over 9 holes, golf- en bitterballen, top- en kwinkslagen, sneary’s en triple neary’s,
straightest drives, te consumeren prijzen en een gezamenlijke maaltijd in huiskamersfeer. Maximum
handicap 54. Starttijd vanaf 16.30 uur.
Voor de jaarprijs geldt het puntenresultaat van de beste drie wedstrijden.
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Jeugdwedstrijden
De Jeugdcommissie organiseert de jeugdcompetitie, uitwisselings-wedstrijden en diverse andere wedstrijden
voor leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 21 jaar zijn.
IJscupwedstrijden
Serie wedstrijden over 9 holes van half januari tot half maart, maximum handicap 54.0. De start is op hole 1
vanaf 13.00 uur. Inschrijven tot 12.00 uur op de wedstrijddag. Jaarwinnaar is degene met de meeste
stablefordpunten in de vier best gespeelde wedstrijden.
Damesdag
Iedere dinsdag organiseert de damescommissie een 18 en een 9 holes wedstrijd, vanaf 9.30 uur, handicap
t/m 45. Elke 2e en 4e dinsdag van de maand is een Q-wedstrijd. In de periode 1 november tot 1 april wordt
gestart om 10.00 uur. In de winterperiode wordt elke 3e dinsdag van de maand een golf-bridge wedstrijd
gespeeld. De niet-bridgers zijn gelijktijdig welkom voor een golfwedstrijd in eigen beheer.
Herendag
Elke woensdag is er een Herendag met een 18 holes en een 9 holes wedstrijd. De wedstrijden staan open
voor clubleden (heren) met een maximale playing handicap van 54.
Inschrijven voor deze wedstrijden kan via www.golfclublauswolt.nl >Mijn Lauswolt en via de web-app van EGolf4U, tot 13.00 uur op de maandag voorafgaande aan de wedstrijd. Bij sommige wedstrijden kunt u zich
vrij in een flight inschrijven, bij andere wedstrijden kunt u zich alleen inschrijven en deelt de wedstrijdleiding
in. Voorts kunt u aangeven van welke kleur tee u wilt spelen, of u vroeg of laat wilt starten en of u gebruik
maakt van een handicart. Deze moet u zelf ook reserveren via uw persoonlijke account bij www.handicart.nl
Maandelijks zijn er één of twee gezelligheidswedstrijden. De overige wedstrijden zijn Q tenzij anders
aangegeven. Bij elke wedstrijd zijn er vaste prijzen te winnen. De Herendag kent een jaarlijks in oktober uit
te reiken “Fokkes kroes beker”. Winnaar is degene, die de meeste stableford punten heeft verzameld met zijn
17 beste wedstrijden (Q en non-Q) gedurende het afgelopen jaar.
Tijdens de jaarlijks door de club georganiseerde golfweek, is er op de woensdag geen Herendag, maar op de
vrijdag een Hereninvité wedstrijd. In de maand september/oktober is er in plaats van de Herendag een
Poppegoedwedstrijd, waarbij een heer een dame uitnodigt.
De Herencommissie is belast met de organisatie van de wedstrijden. Het met elkaar beoefenen en promoten
van de golfsport, wordt gekoppeld aan het bevorderen van sociale onderlinge contacten. Per wedstrijd wordt
een kleine vergoeding gevraagd, om de onkosten te dekken.
Bedrijvencompetitie
Op zes woensdagmiddagen wordt bedrijvencompetitie gespeeld, 3x 18 holes, start om 14.30 uur en 3x 9
holes, start om 15.30 uur. De 18 holes combineren we met twee keer een Diner Buffet en één keer met een
BBQ. De 9 holeswedstrijden combineren we met een borrel en een walking diner. Naast de huidige sponsoren
kunnen andere ondernemers ook deelnemen. De organisatie is in handen van de Businessclub Lauswolt.
Senioren Convent
Dit is geen georganiseerde wedstrijd meer. Op elke 1e donderdag van de maand is er lunch om 12.30 uur.
U kunt zich bij het restaurant opgeven tot 24 uur van tevoren.
Overige wedstrijden
De WECO organiseert diverse wedstrijden in de weekeinden en in de golfweek (eind augustus).
7. Spelvormen
Bij alle vormen: teamhandicap naar boven afronden, dus 16.5 = 17.
Matchplay
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Wordt gespeeld per hole. Winnaar van een hole is de speler/team die de hole uitspeelt met het minste aantal
slagen. In een wedstrijd met handicapverrekening gaat het om de score na aftrek van de slagen die u krijgt
op die hole. De slagen worden gegeven resp. ontvangen op de holes met de laagste (1,2,3) stroke-index. Een
speler/team wint een partij als hij leidt met een aantal holes groter dan het aantal nog te spelen holes.
Individueel strokeplay
Elke speler speelt zijn eigen bal. Iedere hole wordt uitgespeeld. Het totaal aantal slagen wordt na het aantal
te spelen holes opgeteld, de handicapslagen worden afgetrokken om tot het netto resultaat te komen. De
speler met de laagste (netto)score wint.
Individueel stableford (is vorm van strokeplay)
Men kan punten verdienen per hole, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke handicap.
Bij 1 slag meer dan netto par krijgt men 1 punt, bij netto par 2 punten, bij 1 slag onder netto par 3 punten
en bij 2 slagen onder netto par 4 punten. De speler met de meeste punten over de te spelen holes (9 of 18)
is winnaar.
Individueel tegen par
De brutoscore op een hole is het aantal slagen dat een speler gebruikt. De nettoscore is het aantal slagen na
aftrek van de slag(en) die een speler krijgt per hole. Wanneer een speler minder slagen dan netto par over
een hole doet, wint hij de hole (+). Maakt hij netto evenveel slagen als par, dan speelt hij gelijk (0). Maakt
hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij de hole (-). De speler die het hoogst in de ‘+’ of het laagst in
de ‘-’ eindigt over de te spelen holes, is winnaar. Bij + en 0 dient ook de brutoscore op de scorekaart vermeld
te worden, anders volgt diskwalificatie. In plaats van tegen de baan kan ook tegen de score van een
aangewezen speler gespeeld worden.
Par bisque
Zie individueel tegen par. Bij deze spelvorm kiest de speler zelf op welke hole(s) hij zijn handicapslagen wil
gebruiken. Hij hoeft zich dus niet te houden aan de stroke-index. Hij mag zelfs meerdere slagen opnemen op
een hole, echter in totaal nooit meer dan waar hij op grond van zijn handicap recht op heeft. Na het
beëindigen van de hole, doch voor het afslaan op de volgende hole, moet de speler bepalen of hij op de
zojuist gespeelde hole een of meerdere slagen wil opnemen. Handicap-berekening, volgens NGF: t/m negen
handicapslagen = volledig aantal handicapslagen, daarboven 9+ (handicapslagen - 9) : 2. Voorbeeld: Speler
A krijgt volgens de tabel op onze baan 24 slagen. Voor de par bisque krijgt hij 9+(24-9):2 =16,5 slagen,
afgerond op 17 slagen.
Four-Ball
Twee spelers vormen een team. Elke speler speelt zijn eigen bal, alleen de beste score per hole wordt
genoteerd.
Foursome
Spelvorm waarbij twee spelers als partner spelen. Zij spelen met één bal en slaan om de beurt. Ze bepalen
zelf wie van hen op de even en wie op de oneven holes afslaat. Het paar dat het beste resultaat behaalt, is
winnaar. Deze spelvorm kan gespeeld worden in strokeplay, matchplay of tegen par.
Greensome
Twee spelers vormen een team. Beide spelers slaan af op iedere hole en kiezen vervolgens met welke bal de
hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om de beurt geslagen. Playing handicaps van de twee spelers worden
in formule 0,6 x laagste + 0,4 x hoogste berekend en afgerond. Deze spelvorm kan gespeeld worden in
strokeplay, matchplay of tegen par. De commissie bepaalt of tegen 100, 90% of minder gespeeld wordt.
Scottish Greensome
Twee spelers vormen een team. Op elke hole slaan beide spelers af met eigen bal. Op een par 3 wordt na de
1e slag gekozen met welke bal beurtelings verder gespeeld wordt. Op een par 4 doen beide spelers een 2 e
slag met hun eigen bal waarna wordt gekozen met welke bal om beurten verder gespeeld wordt. Op een par
5 wordt na de 3e bal de keuze gemaakt. Meestal wordt bepaald dat van elke speler een verplicht aantal keren
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de bal gekozen worden. Handicapverrekening zie Greensome.
Texas scramble
Drie of vier spelers vormen een team. Allen slaan af. Vervolgens slaan allen* hun 2e slag vanaf de plaats
waar de beste bal ligt. De 3e slag vanaf de plaats waar de beste bal ligt etc tot is uitgeholed. *Een variant is
dat de speler wiens balpositie gekozen wordt, de volgende slag NIET mee mag doen. Meestal wordt bepaald
dat van elke speler een verplicht aantal afslagen genomen wordt. Van het totaal aantal slagen wordt volgens
vaste formule de handicap afgetrokken.
Carrousel
Zes spelers vormen een team. Volgens een vastgesteld schema wisselt men na elke 3 holes van partner en
vormt men een foursome paar met telkens een ander teamlid. Per hole tellen de beste 2 brutoscores. Van de
totaalscore van de beste brutoscores van het team over 18 holes wordt 2/6 van de gezamenlijke playing
handicaps van de zes spelers afgetrokken. Dit is de netto score van het team.
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