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ALGEMEEN

Wanneer wedstrijd niet door laten gaan;
-

greens onbespeelbaar door regenval
mist
onweer
wanneer er te weinig inschrijvingen zijn, te beoordelen door de
wedstrijdleiding.

Bokalen in de prijzenkast;
Na de prijsuitreiking de bokaal weer terugzetten in de prijzenkast,
de bokalen mogen dus niet met de winnaar mee naar huis.

PRIJZEN

Gezelligheidswedstrijden;
De opbrengst van deze wedstrijden wordt geheel besteed voor de aanschaf van
prijzen.
Eventueel overgebleven geld gaat in de pot van de WAC.
Prijzen worden gekocht door de penningmeester van de WAC en zijn
gerelateerd aan het thema van de wedstrijd.
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Q-Wedstrijden;

1e prijs € 12,50
2e prijs € 10,00
3e prijs € 7,50
4e prijs € 5,00

t/m 5 deelnemers
t/m 10 deelnemers
11 of meer
Meer dan 30

1 prijs
2 prijzen
3 prijzen
4 prijzen

De prijzen zijn bonnen gekocht bij plaatselijke ondernemers (die ook
sponsoren).
Het geld dat overblijft gaat naar de pot van de WAC en is een reservering voor
het eindklassement.
De bonnen worden gekocht door de penningmeester van de WAC, die de nota
en het overgebleven geld in bewaring heeft.

Clubkampioenschappen;
-

Greensome
Matchplay
Strokeplay
Flevoland Masters

Geen inschrijfgeld en prijzen worden betaald door het bestuur.
Hiervoor is het budget € 500,00 dat wordt geparkeerd bij de WAC.
De penningmeester van de WAC verzorgt de prijzen.

Golfer van de Maand;
Auto op de aangewezen parkeerplaats
Maart t/m Oktober
November t/m Februari

Medal, de speler met het laagste aantal netto
Slagen.
Winnaar van de Winter Cup
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Wedstrijden

Winter Cup;
• Stableford
• 12 holes baan
• Niet-Qualifying
•
•
•
•
•
•
•

Inschrijf HCP 54
Deelname HCP 45
Tee keuze is vrij
Mixed uitslag
Flight met 3 spelers
Golfer van de maand
Meetellend voor Winter Cup klassement (best of 3)
Bokaal in prijzenkast aanwezig

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-GolfU
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Medal;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strokeplay
18 holes baan
Qualifying
Inschrijf HCP 36
Deelname HCP 36 (voor beide Medal wedstrijden)
Tee keuze is vrij
Mixed uitslag
Flight met 3 spelers
Golfer van de maand
Meetellend voor Medal klassement Dames en Heren
Meetellend voor OoM klassement E- Golf4U
Q-kaarten hoeven niet meer bewaard te worden
Medal Oktober, prijsuitreiking medals, medal klassementen (M/V)

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Greensome clubkampioenschap;
• Open Stableford
Beide spelers slaan af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole
verder spelen, de speler wiens bal niet wordt gekozen slaat de 2e slag en
vervolgens slaan de spelers om beurten verder
Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Team Handicapverrekening is van toepassing
• Inschrijf HCP 45
• Deelname HCP 36
• Teams mm/vv
• Heren slaan af van geel, dames van rood
• Uitslag heren en dames gescheiden
• Flight met twee teams (4 spelers)
• Alle teams krijgen 18 slagen mee, NA dubbel bogey bal oppakken
• Bokalen in prijzenkast aanwezig, tevens worden de winnaars
bijgeschreven op het bord in het clubhuis

E-Golf4U;
• Inschrijving is per team
• Startlijst maken met E-Golf4U
• Etiketten uitdraaien met E-Golf4U (PHcp staat bij ieder team op 0)
handmatig op het etiket veranderen voor alle teams naar 18
• Geen kaarten aanmaken voor deze wedstrijd
• Scores kunnen niet ingevoerd worden in de zuil, dit handmatig doen in
E-Golf4U (zie handleiding E-Golf4U)
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Woensdagavond Opstap;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stableford
12 holes baan
Niet-Qualifying
Handicapverrekening (7/8) van toepassing
Inschrijf HCP 54
Deelname HCP 54
Tee keuze is vrij
Uitslag heren en dames gescheiden
Flight met 3 spelers
Meetellend voor Woensdagavond Opstap klassement (best of 10)
Bokaal in prijzenkast aanwezig

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Paas wedstrijd;
• Gele bal (stableford)
Spelvorm uitleg staat op de scorekaart
Wordt de Gele bal na de wedstrijdronde ingeleverd bij de
wedstrijdleiding, dan bij de eindscore 3 extra stablefordpunten
optellen
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 45
• Teams mm/mv/vv
• De deelnemer mag aangeven van welke tee hij/ zij afslaat
• Mixed uitslag
• Longest en Neary
• Flight met één team (3 of 4 spelers)

E-Golf4U;
•
•
•
•

Inschrijving is per team of individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Geen etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Voor deze wedstrijd zijn scorekaarten met spel uitleg gemaakt,
deze zijn te vinden in de wedstrijdcommissie box (commissiekamer)
• Geen kaarten aanmaken voor deze wedstrijd
• Scores kunnen niet ingevoerd worden in de zuil, dit handmatig doen in
E-Golf4U (zie handleiding E-Golf4U)
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Oranje Bokaal;
• Vlaggenwedstrijd (strokeplay)
De speler plaatst zijn vlag op de plaats waar de bal met de laatste
slag (par + playing handicap van de speler) terecht is gekomen
De speler wiens vlag het verste staat (het dichtst bij de hole van
de 18e green) is winnaar
Heeft de speler nog slagen over nadat hij heeft uitgeholed op de
18e green, dan moet hij op de 1e hole (19e hole) de spelvorm
hervatten
Mocht de bal met de laatste slag Buiten de Baan liggen, dan
moet de speler de vlag neerzetten op de plaatst van waar de
speler de laatste slag deed
Als de bal met de laatste slag in een Waterhindernis terecht is
gekomen, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar
de bal het laatst de grens van de Waterhindernis kruiste
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Handicapverrekening (7/8) van toepassing
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 45
• Alle deelnemers slaan af van de oranje tee
• Uitslag heren en dames gescheiden
• Longest en Neary
• Flight met drie spelers
• Bokaal in prijzenkast aanwezig, tevens wordt de winnaar
(M/V) bijschreven op het bord in het clubhuis (1 winnaar!)

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Geen kaarten aanmaken voor deze wedstrijd
Scores kunnen niet ingevoerd worden in de zuil, dit handmatig doen in
E-Golf4U bij opmerkingen (uitslag)
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Strokeplay Clubkampioenschap;
•
•
•
•
•
•
•
•

Strokeplay
18 holes baan
Qualifying
Geen handicapverrekening
Inschrijf HCP 54
Heren slaan af van geel, dames van rood
Uitslag heren en dames gescheiden
Flight met drie spelers
Laatste ronde de beste 3 dames in de één na laatste flight en de beste 3
heren in de laatste flight
• Meetellend voor OoM klassement
• Bekers in prijzenkast aanwezig, tevens worden de winnaars
bijgeschreven op de borden in het clubhuis
• Q-kaarten hoeven niet meer bewaard te worden

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores 1e ronde invoeren in E-Golf4U (zuil), deelnemers kopiëren naar de
2e ronde, opnieuw startlijst maken, etiketten uitdraaien en kaarten
aanmaken
• Scores 2e ronde invoeren in E-Golf4U (zuil), deelnemers kopiëren naar de
3e ronde, opnieuw startlijst maken, etiketten uitdraaien en kaarten
aanmaken
• CBA samen voegen, zie Handleiding E-Golf4U (pagina 24 of 44)
• Scores 3e ronde invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Mixed Paren Wedstrijd;
• Chapman Greensome (stableford)
Beide spelers slaan op elke hole af en doen daarna ieder een slag
met de bal van de partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal
zij de hole uitspelen. De speler wiens oorspronkelijke bal is
gekozen, slaat de derde slag en vervolgens om beurten
Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Team Handicapverrekening is van toepassing
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 45
• Teams mv
• Heren slaan af van geel, dames van rood
• Mixed uitslag
• Longest en Neary
• Flight met twee teams (4 spelers)

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is per team
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Pinkster Eclectic;
• Strokeplay
• Mogelijkheid score na 1e ronde tijdens de 2e ronde te verbeteren
• Tijdens de 2e ronde de scorekaart van de 1e ronde aan de speler
meegeven
• 12 holes baan
• Niet-Qualifying
• Handicapverrekening (7/8) van toepassing
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 45
• Tee keuze is vrij
• Mixed uitslag
• Longest en Neary
• Flight met drie spelers
• Meetellend voor OoM klassement (M/V)

Golf4U;
•
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Deelnemers kopiëren van de 1e naar de 2e ronde
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien voor zowel de 1e als de 2e ronde met E-Golf4U
Kaarten aanmaken alleen voor de 2e ronde in E-Golf4U
Scores 2e ronde (totaal score) invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Aalscholver Cup;
• Strokeplay
Wedstrijd wordt gespeeld over 36 holes op 1 dag
• 18 holes baan
• Qualifying
• Inschrijf HCP 36
• Deelname HCP 36
• Tee keuze is vrij
• Mixed uitslag
• Flight met drie spelers
• Trofee in prijzenkast aanwezig, tevens wordt de winnaar
bijschreven op het bord in het clubhuis
• Meetellend voor OoM klassement (M/V)
• Q-kaarten hoeven niet meer bewaard te worden

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores 1e ronde invoeren in E-Golf4U (zuil), deelnemers kopiëren naar de
2e ronde, opnieuw startlijst maken, etiketten uitdraaien en kaarten
aanmaken
• Scores 2e ronde invoeren in E-Golf4U (zuil)
• CBA samen voegen, zie Handleiding E-Golf4U (pagina 24 of 44)
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Flevoland Cup;
• FBBB (stableford)
Beide spelers spelen met de eigen bal, de scores van beide spelers worden
genoteerd op de scorekaart
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Team Handicapverrekening is van toepassing
• Inschrijf HCP 36
• Deelname HCP 36
• Teams mm/vv
• Heren slaan af van geel, dames van rood
• Mixed uitslag
• Flight met twee teams (4 spelers)
• Schaal in prijzenkast aanwezig, tevens worden de winnaars
bijgeschreven op het bord in het clubhuis

E-Golf4U;
•
•
•
•

Inschrijving is per team
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Voor deze wedstrijd zijn scorekaarten gemaakt, deze zijn te vinden in
de wedstrijdcommissie box (commissiekamer)
• Scores van beide spelers invoeren in de E-Golf4U (zuil)
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Thuisblijvers Wedstrijd;
• Ambrose Texas-Scramble (stableford)
Alle spelers slaan op elke hole af en kiezen daarna de beste bal
Vervolgens slaan alle spelers een bal vanaf deze positie
Opnieuw wordt de beste bal gekozen
Alle spelers slaan weer een bal vanaf deze positie
Van ieder speler moet minimaal 5 keer een afslag gekozen worden
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Team Handicapverrekening is van toepassing
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 54
• Teams mm/mv/vv
• Tee keuze is vrij
• Mixed uitslag
• Longest en Neary
• Flight met één team (3 spelers)

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Familie Toernooi;
• Greensome (stableford)
Beide spelers slaan af en bepalen vervolgens met welke bal zij
de hole verder spelen, de speler wiens bal niet wordt gekozen
slaat de 2e slag en vervolgens slaan de spelers om beurten verder
Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Team Handicapverrekening is van toepassing
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 54
• Teams mm/mv/vv
• Heren slaan af van geel, dames van rood
• Mixed uitslag
• Longest en Neary
• Flight met twee teams (4 spelers)
• Inschrijfgeld is voor een goed doel
• Gast bij aantonen actief handicap dan dat handicap toepassen,
actief handicap niet aantoonbaar en hoger dan 28.0, dan
handicap gast op 28.0 (handmatig veranderen in Golf4U)
• Landelijke finale (deelname maximaal actieve exact hcp 36 en
relatie ouder- kind)

E-Golf4U;
•
•
•
•
•

Inschrijving is per team
Startlijst maken met Golf4U
Etiketten uitdraaien met Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Matchplay Clubkampioenschap;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matchplay
18 holes baan
Niet-Qualifying
Geen handicap verrekening
Inschrijf HCP 36
Deelname HCP 36
Heren slaan af van geel, dames van rood
Gescheiden wedstrijd voor heren en dames
Flight met twee spelers (zie matchplay schema)
Meetellend voor OoM klassement (M/V)
Bekers aanwezig in de prijzenkast, tevens worden de winnaars
bijschreven op de borden in het clubhuis

Indeling matchplayschema (ronde met 16 deelnemers);
Winnaar vorig jaar komt op de 1e plaats (helemaal bovenaan).
Runner up vorig jaar komt op de 2e plaats (helemaal onderaan).
Dan de laagst handicapper op de 3e plaats, enz.
De verdere indeling is dan als volgt;
De nummer 1 speelt tegen nummer 16, nummer 2 tegen nummer 15, nummer 3
tegen nummer 14, enz.
Het schema als volgt invoeren;
Bovenste helft; 1 tegen 16; 8 tegen 9; 4 tegen 13; 5 tegen 12
Onderste helft; 2 tegen 15; 7 tegen 10; 3 tegen 14; 6 tegen 11
Als er niet genoeg deelnemers zijn voor een ronde, dan krijgen een aantal
deelnemers een bye.
Bijvoorbeeld; bij 12 deelnemers krijgen de 4 beste deelnemers een bye, dit zijn
dan; 1. de winnaar van vorig jaar, 2. de runner up van vorig jaar, 3 en 4. de twee
laagste handicappers die dan volgen.
De nummer 5 speelt dan tegen nummer 16, de nummer 6 tegen nummer 15, enz.

E-Golf4U;
• Inschrijving is individueel
• Matchplay schema maken met E-Golf4U (pas maken als de inschrijving
voor de wedstrijd is gesloten!)
• Etiketten uitdraaien niet nodig
• Uitslagen invoeren in het matchplay schema in E-Golf4U
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Flevoland Masters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strokeplay
18 holes baan
Non-Qualifying
Handicapverrekening (3/4) van toepassing
Deelname alleen op uitnodiging en winnaars voorgaande jaren
Mixed uitslag
Flight met drie spelers
Tee keuze is vrij
Uitreiking Groene Jasje, tevens wordt de winnaar bijschreven op
het bord in het clubhuis
Uitreiking prijzen OoM klassementen (M/V)
Winnaars OoM klassementen (M/V) worden bijgeschreven op het bord in
het clubhuis.

E-Golf4U:
•
•
•
•
•

Inschrijving is op uitnodiging
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Kaarten aanmaken in E-Golf4U
Scores invoeren in E-Golf4U (zuil)
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Sinterklaas Wedstrijd;
• Staffenroof (stableford)
Minder clubs = meer slagen mee
5 clubs of meer 0 extra slagen
4 clubs 3 extra slagen bij playing hcp
3 clubs 6 extra slagen bij playing hcp
2 clubs 9 extra slagen bij playing hcp
1 club 12 extra slagen bij playing hcp
Putter is verplicht en staat dus los van het aantal clubs wat de
speler de baan inneemt
• 18 holes baan
• Niet-Qualifying
• Inschrijf HCP 54
• Deelname HCP 36
• Heren slaan af van geel, dames van rood
• Uitslag heren en dames gescheiden
• Longest en neary
• Flight met drie spelers

E-Golf4U;
•
•
•
•

Inschrijving is individueel
Startlijst maken met E-Golf4U
Etiketten uitdraaien met E-Golf4U
Voor deze wedstrijd zijn scorekaarten met spel uitleg gemaakt,
deze zijn te vinden in de wedstrijdcommissie box (commissiekamer)
• Scores kunnen niet ingevoerd worden in de zuil, dit handmatig doen in
E-Golf4U (zie handleiding E-Golf4U)
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