
WEEKENDWEDSTRIJDEN REGLEMENT 2022 
 

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de WECO georganiseerde 
weekendwedstrijden. 

De weekendwedstrijden staan open voor A-leden, die voldoen aan de per wedstrijd vermelde 
criteria, bepaald door de wedstrijdcommissie. B-leden kunnen alleen meedoen onder daarvoor 
geldende spelregels. Deelnemers houden zich aan alle R&A “rules of Golf’” en de local rules, die 
gelden op de Golfbaan Spaarnwoude, raadpleeg hiervoor de site van de Golfbaan. Bij 
onaanvaardbaar of hinderlijk gedrag in en buiten de baan kan wedstrijdleiding of evt. bestuur 
sancties opleggen (diskwalificatie, tijdelijke uitsluiting e.d.). 
 

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding of wedstrijdcommissie. 

 

VÓÓR DE WEDSTRIJD 
Ø Bij de wedstrijd informatie staat vermeld: 

o wedstrijdvorm (Q of NQ) ,aantal holes van de ronde (9 of 18 holes) en wedstrijd lus 
(bijv E/D of D/E)  

o wedstrijdleiding 
o welke handicap zich kan inschrijven 0-18,4 en van > 18.5 tot 54 en vanaf 16 – 99 

jaar 
o wedstrijddag 
o teebox vast of keuze  

Ø Inschrijven voor weekendwedstrijden, ook meerdaagse wedstrijden, verloopt via eGolf4U, 
vanaf zaterdag 22.00 uur, minimaal 3 weken voor het evenement. 

Ø De inschrijving sluit om 20.00 uur 4 dagen voor de wedstrijddatum.  
Ø Uitschrijven ná dit moment, is mogelijk via email of what’s app aan de desbetreffende 

wedstrijdleiding.  
Ø 1 dag voor aanvang van de wedstrijd wordt om 16.00 uur de definitieve startlijst naar de 

receptie van de Golfbaan gestuurd. Mocht je je hierna willen uitschrijven dien je zowel de 
wedstrijdleiding als de golfbaan hiervan op de hoogte te stellen.   

Ø Indien er sprake is van een reservelijst, kunnen spelers tot 24 uur voor de eerste starttijd 
alsnog worden ingedeeld in de wedstrijd. Indien je op de reservelijst staat en je bent 
verhinderd, afmelden bij de wedstrijdleiding. 

Ø Bij regelmatig te laat annuleren, of no shows kan de wedstrijdcommissie het desbetreffende 
lid na een waarschuwing evt. tijdelijk uitsluiten van deelname. Dit in overleg met het 
bestuur. 

Ø Startlijst wordt bepaald door wedstrijdcommissie, evt. bij inschrijving kenbaar gemaakte 
wensen kunnen daarbij niet altijd worden gehonoreerd. De wedstrijdcommissie streeft naar 
wisselende samenstelling van flights. 

Ø Onder bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdcommissie de starttijden of 
flightsamenstelling aanpassen. 

Ø Deelnemers dienen zich ongeveer 45 minuten voor hun starttijd te melden aan de 
wedstrijdtafel voor actuele (baan)informatie en het ophalen van de scorekaart.  



Ø Deelnemers dienen zelf te checken of de op de scorekaart vermelde gegevens juist zijn 
(bijv. Hcp) 

Ø Wedstrijdleiding is aanwezig vanaf ca. 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd tot 
ongeveer 30 minuten vóór de laatst vertrekkende flight, de scorekaart ligt anders klaar op 
tafel  

Ø Bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijd kan de wedstrijdleiding gecontact worden, hou 
ten alle tijden je mail in de gaten.  

 
 

TIJDENS DE WEDSTRIJD 
Ø Spelers dienen tijdig (10 minuten voor de starttijd) op de betreffende T box aanwezig te zijn.  
Ø Start op het aangegeven tijdstip, niet eerder.  
Ø In wedstrijden over meerdere dagen, dan geldt de actuele handicap van de speler 
Ø Longest drive of neary, zet alleen je naam op het bordje wanneer je de prijsuitreiking afwacht, 

anders vervalt de prijs.  
Ø Marker staat aangegeven op de kaart 
Ø Voorkom onnodig oponthoud van het spel. Doorloop tijd is 2.20 uur voor zowel E als D lus. 

Hou dus aansluiting op de voorgaande flight. 
Ø Speel indien de veiligheid is geborgd, ready golf. 
Ø Indien men bij een stableford wedstrijd geen punten meer kan scoren dient de bal te 

worden opgenomen. 
Ø Bij onweer is de speler verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Iedere speler kan in zijn flight 

aangeven zich vanwege onweer niet veilig te voelen. De flightgenoten zijn op dat moment 
verplicht het spel te onderbreken tot het moment dat de situatie weer als veilig wordt 
aangemerkt.  

Ø Verder zijn alle NGF regels te allen tijde van toepassing, overleg ander met je marker bij twijfel 
en breng achteraf de wedstrijdleiding op de hoogte van de betrefefnde spelsituatie.  

Ø Wanneer je de wedstrijd door lichamelijke reden moet staken, informeer dan de wedstrijdleiding 
via whats’ app  

Ø Mocht een wedstrijd (door omstandigheden) gestaakt worden, wordt de wedstrijd ongeldig 
verklaard en is er geen wedstrijduitslag.  

 

NA DE WEDSTRIJD 
Ø Invoeren score op de wedstrijddag 30 minuten nadat de laatste flight binnen is. 
Ø Indien de wedstrijdkaart niet tijdig is ingeleverd, telt de score niet mee voor de wedstrijduitslag. 
Ø Invoeren score via telefoon, of door wedstrijdleiding beschikbaar gestelde laptop. 
Ø Herhaaldelijk te laat invoeren leidt tot een waarschuwing of diskwalificatie, dit ter 

beoordeling van het secretariaat. 
Ø Markers krijgen een bevestigingsmail en dienen uiterlijk 30 minuten nadat de laatste flight 

binnen is de score te accorderen. Indien door omstandigheden according niet plaatsvindt, dient 
de speler de wedstrijdleiding op de hoogte te brengen. 

Ø Prijsuitreiking maximaal 45 minuten na binnenkomst van de laatste flight 
Ø Prijs voor beide categorieën; 1, 2 en 3. Wanneer een van de winnaar niet meer aanwezig is, 

wordt de prijs doorgeschoven naar de volgende persoon. 
Ø Bij gelijke stand vindt matching cards plaats. Voor de maandcompetitie beslist de 

wedstrijdcommissie bij gelijke stand in de eindrangschikking.  



Ø Eerste plaats winnaars uit beide categorieën speech en stukje insturen voor de site 
webco@gcspaarnwoude.nl 

 

AANVULLING VOOR MAANDBEKER  
WEDSTRIJDEN 

Ø Competitie is verdeeld over 6 weekendwedstrijden op de volgende data: 16-4, 21-5, 19-6, 16-7, 
21-8, 17-9 (afsluiting.) 

Ø Er wordt gespeeld vanaf de rode (dames) en gele (heren) tee.  
Ø De dag winnaars krijgen het recht op de gereserveerde parkeerplaatsen “maandbeker ” tot de 

eerst volgende maandbeker gespeeld wordt en een plek op de beker. 
Ø De jaar winnaars zijn de deelnemers met de hoogste stableford score over 4 wedstrijden. Indien 

een deelnemer meer dan 4 wedstrijden speelt gelden de scores van de vier beste rondes.  
Ø De jaar winnaars hebben recht op de gereserveerde parkeerplaatsen vanaf de laatste 

maandbekerwedstrijd van het jaar tot de dag van de eerste wedstrijd van het volgende jaar. 
 

Vragen, wendt u tot de WECO,  
 
Veel golf plezier! 
 


