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De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te 
brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar 
competentie vallen. 
Wijzigingen worden bekendgemaakt op de verenigingswebsite. 
 

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden met in totaal 6 categorieën 

• Wooldmasters Strokeplay met handicapverrekening op De Vier Eijckenbaan 18 holes, dames-en 
herencategorie voor deelnemers met een EGA-hcp 0.0 t/m 18.4  
 

• Woold Masters Stableford op De Vier Eijckenbaan 18 holes, dames en herencategorie voor deelnemers met 
een EGA-hcp 18.5 t/m 54.0  
 

• Wooldmasters Stableford op de Gezandebaan 2 x 9 holes, dames- en herencategorie met een EGA-hcp van 
0.0 t/m 54.0  

• De wedstrijden zijn qualifying. 

 

1. Regels van het golfspel 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel, zoals goedgekeurd door de Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews, Schotland en de United States Golf Association in de vertaling en uitgave 
verzorgd door de Nederlandse Golf Federatie en de plaatselijke regels zoals deze gelden op de dag van de 
wedstrijd. 

2. Plaatselijke regels 

• Voor aanvang van de wedstrijden maakt de wedstrijdcommissie bekend welke plaatselijke regels van 
toepassing zijn, zoal niet al op de scorekaarten vermeld staan.  

• Deelnemers dienen lid te zijn van de vereniging en speelrecht te hebben voor de betreffende baan. 
• Er wordt voor de Wooldmasters Strokeplay met handicapverrekening (bruto-netto) toegepast met een 

begrenzing van het aantal slagen per hole (zie punt 7).  

3. Inschrijfregels 

a) Inschrijven kan geschieden vanaf 6 september via het touchscreen in het clubgebouw of via de website 
in E-Golf4u van de vereniging. Volgorde van inschrijving wordt in E-golf4u bepaald. Inschrijven voor de 
Woold Masters Vier Eijckenbaan kunnen diegene die lid zijn van de vereniging en speelrecht hebben voor 
de Vier Eijckenbaan en ouder zijn dan 13 jaar.  

b) Inschrijven voor de Woold Masters Gezandebaan kunnen alleen leden van de golfvereniging die of 
meedoen aan een of meerdere Gezandebaan-competities of die alléén een speelrecht hebben van de 
Gezandebaan. Diegene die een speelrecht hebben al of niet in combinatie met de Vier Eijckenbaan zijn 
uitgesloten voor deelname. 

c) Vanaf 2 weken voor de wedstrijd  is het ook voor “vrienden van het Woold”  mogelijk in te schrijven voor 
de Wooldmasters Gezandebaan mits het max. aantal inschrijvingen nog niet is bereikt. 

d) Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 
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e) Het maximum aantal deelnemers voor de 18 holes Vier Eijckenbaan is 88. Het maximum aantal 

deelnemers voor de 2 x 9 holes Gezandebaan is 24. 
f) Inschrijvingen na het bereiken van het maximum aantal deelnemers worden op een reservelijst geplaatst 

in volgorde van inschrijving. 

g) De sluitingsdatum voor inschrijving van de wedstrijden is dinsdag 29 september om 24.00 uur. 
h) Indien u voor de wedstrijd verhinderd bent en de wedstrijd is nog niet gesloten voor inschrijving, dient u 

zich via het touchscreen in het clubhuis of via het internet uit te schrijven. Eventuele reserves worden dan 
op volgorde van inschrijven automatisch doorgeschoven. 

i) De startlijst wordt gepubliceerd op E-Golf4u vanaf vrijdag 02 oktober vóór 12.00 uur. De startlijst is 
tevens ter inzage op de wedstrijdtafel op de dag van de wedstrijd. Nadat de wedstrijd is gesloten voor 
inschrijving, is afzeggen alleen op grond van buitengewone omstandigheden aanvaardbaar en dient u zich 
direct telefonisch te wenden tot de contactpersoon van de wedstrijdleiding. 

j) Afmelding d.m.v. een e-mailbericht, sms of app, evenals het inspreken van de voicemail van de 
contactpersoon van de wedstrijdleiding wordt niet geaccepteerd. 

4. Starttijden 

 Vier Eijckenbaan: 

• De Wedstrijd is 18 holes en start op 2 holes (hole1 en hole10) 
•      De starttijd is van 11:00 t/m ca 12:50 uur.  
• Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten vóór de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel. 

Zij ontvangen hier hun scorekaart en de naam van de marker, flight-nummer en start-tee. 
De scorekaart wordt niet uitgewisseld met de marker. De speler markt de speler die als marker op zijn 
kaart staat en noteert de eigen score bij speler 

• Minimaal 5 minuten vóór de starttijd dient men op de start-tee  aanwezig te zijn. 
Indien u bij aanvang van de wedstrijd te laat of niet aanwezig bent, heeft de wedstrijdcommissie het 
recht om u van deelname uit te sluiten. 

Gezandebaan: 

• De starttijd voor de Wedstrijd op de Gezandebaan is 14.30 uur met shotgun. 
•  Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten vóór de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel. 

Zij ontvangen hier hun scorekaart en de naam van de marker, flight-nummer en start-tee.  
De scorekaart wordt niet uitgewisseld met de marker. De speler markt de speler die als marker op zijn 
kaart staat en noteert de eigen score bij speler 

• Minimaal 5 minuten vóór de starttijd dient men op de start-tee  aanwezig te zijn. 

5. Slecht weer 

• Bij onverantwoorde weersomstandigheden (mist/onweer etc.) kan de wedstrijdleiding besluiten de 
wedstrijd niet te laten doorgaan. 

• Indien de wedstrijdleiding besluit de reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de 
baan geïnformeerd. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. 

6. Buggy’s 

Gebruik van een buggy is alleen voor deelnemers met actieve handicart toegestaan, na toestemming van de 
wedstrijdleiding.  

7. Scores 

• Bij de Strokeplay wedstrijd (hcp t/m 18.4) is het maximaal aantal slagen per hole beperkt tot 2x par + 1. 
Dus bij een par 3 hole 2x3+1= 7 slagen noteren. Bij een par 4 2x4+1= 9 slagen en bij een par 5 2x5+1= 11 
slagen noteren. 
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• De score dient binnen 15 minuten, na aankomst in het clubhuis, door de speler bij de wedstrijdleiding te 
worden ingeleverd na invoer scores op de terminal of via de smartphone. Op de kaart moet eveneens 
de naam, handicap en de score van de gemarkte speler zijn vermeld. De kaart moet alleen door de 
speler worden ondertekend. 

• Bij inlevering later dan 15 minuten kan de kaart als NR (no return) worden beschouwd. 
• Een niet correct ingevulde of te laat ingeleverde kaart kan tot uitsluiting van de prijzen leiden. 

8. Gelijk eindigen in een wedstrijd 

Bij gelijk eindigen van de nummers 1, 2 en 3 telt als volgorde dat diegene met de beste bruto-score het 
hoogste eindigt. Indien de bruto-score gelijk is wordt de matching-cards-methode toegepast. De 
onderlinge stand  van de bruto score van hole 13 t/m 18 wordt dan vergeleken. Bij ook hier een gelijke 
stand hole 16 t/m 18 en mocht ook hier nog een gelijke stand zijn, de bruto score van hole 17 en 18, nog 
gelijk bruto score hole 18. Indien de stand dan nog gelijk is volgt een loting. 

9. Prijzen 

 De volgende prijzen worden uitgereikt tijdens de Wooldmasters. 

 Wooldmasters De Vier Eijckenbaan: 

 a) De wisseltrofee heren en dames voor de laagste netto Strokeplay-score op De Vier Eijckenbaan in  
categorie 1(hcp 0-18,4). 

 b)   1e en 2e  prijs heren en 1een 2e prijs dames categorie 1 (Hcp 0-18.4). 
 c) 1e en 2e  prijs heren en 1een 2e prijs dames categorie 2 (Hcp 18.5-54.0). 
  Bij voldoende deelnemers is een 3e prijs in de betreffende categorieën mogelijk. 
 d) Tweary  dames en  heren (hole 16 ). 
 e) Nearest the pin  dames en  heren (hole 8 ). 
 f)  Nearest the line  dames en heren (hole 18 ). 
   

 Wooldmasters Gezandebaan: 

 g) De trofee heren en dames voor de 1e plaats (clubleden). 
 h) 1e  prijs heren en 1e  prijs dames (clubleden). 
  Bij voldoende deelnemers is een 2e prijs mogelijk. 

k)   Nearest the pin door de dames (hole 6) en door de heren (hole3). (de beste balpositie bij beide 
doorgangen geldt voor de nearest)  

Prijsuitreiking: 

In verband met de beperkte mogelijkheden door COVID-19 kunnen niet alle deelnemers aanwezig zijn bij de 
prijsuitreiking. Bij goed weer en gebruik van het terras lukt dat wel. 

Prijswinnaars die niet aanwezig zijn, krijgen de prijs alsnog toegestuurd.  

Wij gaan niemand uitsluiten maar zorg dat de 1,5 meter gerespecteerd wordt en blijf niet langer als deze regel 
niet te handhaven is. 

Er is voor deelnemers en partners de mogelijkheid om aansluitend te genieten van een 5 gangendiner in het 
restaurant. U kunt zich voor dit diner aanmelden via info@golfbaanhetwoold.nl of aan de balie,  graag vermelden 
of u met/zonder partner wil deelnemen.  I.v.m. de corona maatregelen kunnen maximaal  80 mensen deelnemen 
aan dit diner (Vier Eijckenbaan- incl. Gezandebaan deelnemers). Helaas geldt hier ook “vol is vol” in volgorde van 
aanmelding. 

2 september 2020 

De subcommissie van Weco 

mailto:info@golfbaanhetwoold.nl

