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Dit document 

* heeft als doel de uniformiteit en continuïteit ten aanzien van de organisatie van 

wedstrijden en de begeleiding daarvan te bevorderen binnen door de WECO 

georganiseerde wedstrijden. 

* bevat het wedstrijdreglement (algemene regels en plaatselijke regels), waar de 

commissies zich aan dienen te houden indien die wedstrijden qualifying zijn. 

* fungeert als beleidsplan voor de WECO en het Bestuur. 

* wordt jaarlijks besproken tijdens de afsluitende WECO-bijeenkomst in december 

* wordt beheerd door een door de WECO aan te wijzen lid van de wedstrijdcommissie 

* sluit aan, tenzij anders is aangegeven, bij de taken en bevoegdheden aangegeven in 

het Vademecum van de NGF. 

 

Distributielijst handleiding: (per email versturen) 

* WECO leden 

* Commissies 

* Secretaris bestuur           

 

Bewaking origineel: 

* Piet Boonstra (versie 2022) 

* papieren versie in Commissiekamer in de kast 

* publicatie op de website van Lauswolt 

 

 

Samenstelling wedstrijdcommissie per 1 januari 2022 

 

Piet Boonstra  Januari 2023 (+3) Voorzitter 

Anna Thieme  Januari 2024 (+3) 

Marian Koelmans Januari 2020 (+3) Penningmeester 

Barbara Haarbrink  Januari 2024 (+3) 

Jan Heemskerk  Januari 2023(+3) 

Anneke Jelsma Januari 2023 (+3)    

Gesines Kol   Januari 2022 (+3) Secretaris 

Jan Stelwagen  Januari 2023(+3) 

Niek van der Veen  Januari 2023(+3)    

 

Contactpersoon van het bestuur: Jan Klaver 

Beheer wedstrijdborden: Dick Faas 
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1   De Weco 
 

1.1 Taken van de wedstrijdcommissie  

Het (mee-) opstellen en publiceren van het jaarlijkse wedstrijdprogramma voor de clubleden. 

Het bestuur moet het programma goedkeuren.  

De organisatie van officiële wedstrijden, waaronder de clubkampioenschappen en        

gezelligheidswedstrijden. 

Het bepalen, beheren en toepassen van het Algemeen Wedstrijdreglement en specifieke 

wedstrijdvoorwaarden, geldend voor alle wedstrijdcommissies die qualifying wedstrijden 

organiseren. 

Het beheren van deze handleiding. 

Het opstellen van het dienstrooster voor WECO-wedstrijden. 

Het regelen van prijzen voor de WECO-wedstrijden. 

Het beheren van de prijzen, de wisselprijzen en de wedstrijdborden.    

De inning van inschrijfgelden (sinds 2022 via Ideal in E-Golf4U) 

Het verlenen van assistentie bij de organisatie van wedstrijden op de baan door derden.  

Het organiseren/assisteren van uitwisselingswedstrijden met andere verenigingen. 

Het onderhouden van contact met Baan-, Marshal, Regel/hcpcommissie over de organisatie  

van bepaalde wedstrijden. 

Het onderhouden van contact met het secretariaat en de hoofd-greenkeeper. 

Het bijhouden en publiceren van klassementen. 

Het bijhouden van een verslag van iedere wedstrijd (logboek). 

Het bevorderen en bewaken van de etiquette door en buiten de baan. 

Het verzorgen van cursussen E-Golf4U. 

 

1.2 Samenstelling 

De commissie bestaat uit 9 á 11 leden. Om de efficiency en besluitvorming te bevorderen 

hebben voorzitter, secretaris en penningmeester de dagelijkse leiding (DL).   

 

1.3 Vergaderingen  

De wedstrijdcommissie komt minimaal driemaal per jaar bijeen om lopende zaken te 

bespreken, beleid te evalueren, aan te passen en of te maken. De DL, aangevuld met 

beschikbare leden uit de WECO, bespreekt maandelijks het verloop van de wedstrijden 

en past zo nodig de uitvoering aan. 

 

1.4 Commissieleden 

De WECO-leden kunnen kandidaten voordragen bij de voorzitter van de WECO. 

De leden worden op voordracht van de WECO benoemd door het bestuur voor een periode 

van 3 jaar, met de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging van nog eens 3 jaar. 

Het bestuur benoemt de voorzitter. Overige bestuursfuncties worden ingevuld door de WECO 

 

1.5 Nieuwe commissieleden 

Worden in het eerste jaar gekoppeld aan een langer zittend WECO-lid. 

Worden na aanstelling meteen uitgenodigd voor eerstvolgende vergadering. 

Ontvangen instructie hoe om te gaan met E-Golf4U. 
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1.6 Aftreden van commissieleden 

Commissieleden treden af nadat de periode van 3 jaar is verstreken. 

Scheidende WECO-leden ontvangen uit handen van de voorzitter een passend 

afscheidsgeschenk. 

 

1.7 Dagelijkse leiding WECO 

1.7.1 De voorzitter, benoemd door het Bestuur, zit de vergaderingen voor. Hij is belast 

met: 

het onderhouden van het contact met het bestuur,  

de communicatie met de leden m.b.t. het (eventueel aan te passen) WECO-beleid, 

de communicatie met de overige commissies t.a.v. beleidszaken. 

De voorzitter kan deze taken delegeren aan een ander WECO-lid. 

         

1.7.2 De secretaris is verantwoordelijk voor: 

het tijdig aankondigen en notuleren van de WECO-vergaderingen, 

het afhandelen van alle secretariële zaken/het contact met het secretariaat van 

Lauswolt, 

het bijhouden en volgen van het draaiboek, 

het jaarverslag van de WECO, 

het archief. 

 

1.7.3 De Penningmeester 

Draagt zorg voor het beheer van de financiën van de commissie. 

In 2022 is een nieuw betalingssysteem actief geworden.  

Hierdoor wordt men direct bij de inschrijving in E-golf4U doorgeleid naar de module 

Ideal en wordt het vereiste bedrag voor deelname aan een wedstrijd (veelal 3 E) direct 

afgeschreven van zijn/haar rekening. 

Dit bedrag gaat rechtstreeks naar een sub-rekening van de club waarover het 

secretariaat het beheer heeft samen met de penningmeester van de WECO. 

 

1.8 De commissie “Prijzen”  

Bestaat uit een of twee leden en zijn belast met de aanschaf van de jaar- en 

wedstrijdprijzen, het verzorgen van de inscripties; Anna Thieme en Barbara Haarbrink.  
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2   Het organiseren van een WECO-wedstrijd 
2.1 Algemeen 

WECO-leden hebben bij toerbeurt de leiding over een WECO-wedstrijd. Dit gebeurt 

volgens een rooster, dat onder verantwoordelijkheid van de voorzitter wordt gemaakt. 

Afhankelijk van de wedstrijd worden 1,2 of 3 leden aangewezen. Het eerstgenoemde 

lid heeft de leiding en is verantwoordelijk voor het:  

 * nemen van initiatieven om de wedstrijd adequaat en efficiënt te laten verlopen 

 * uitreiken van de prijzen en afhandelen van de administratie. 

In overleg met de andere leden worden de dagtaken verdeeld.  

 

2.2 Het aanmaken van wedstrijden in E-Golf4U  

De WECO zorgt voor een tijdige aanmaak van de wedstrijden in E-Golf4U. Vroeg in het 

jaar komt de wedstrijdkalender zichtbaar voor alle leden op de site van de club. Zes 

weken voor de speeldatum zijn de wedstrijden voor de leden open voor inschrijving 

(uitzonderingen zijn mogelijk). 

 

2.3 Aantal deelnemers en het niet laten doorgaan van wedstrijden  

Indien er een maximum aan het aantal deelnemers wordt gesteld, dan wordt dat vermeld bij 

de wedstrijdinformatie. Bij minder dan 12 inschrijvingen gaat een wedstrijd niet door. De 

wedstrijdleiding maakt dit aan de inschrijvers bekend. 

Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay gaan altijd door als er 2 of meer 

inschrijvingen zijn op het moment dat de startlijst wordt vastgesteld. 

In geval van bijzondere omstandigheden kan het bestuur van Golfclub Lauswolt besluiten om 

speciale beperkende maatregelen in acht te nemen; zoals bij Covid-19 in 2020 en 2021 1,5 

m afstand houden, mondkapje dragen in het clubhuis, niet komen indien 

verkoudheidsklachten enz. Als gevolg hiervan kunnen (zelfs op het laatste moment) 

wedstrijdvormen worden aangepast of zelfs wedstrijden worden afgezegd. Zie hiervoor elders 

binnen de club. 

 

2.4 Inschrijven via E-Golf4U 

Inschrijven voor wedstrijden gebeurt via de website van de club of app E-Golf4U.  

Bij inloopwedstrijden kan men, tot een bepaalde tijd, ook ter plekke inschrijven.  

De inschrijving voor wedstrijden in het weekeinde sluit in principe 2 dagen tevoren om 17.00 

uur, bij voorkeur op een donderdag om daarna nog eventueel met het secretariaat alles te 

kunnen doornemen. 

Na sluiting worden geen nieuwe deelnemers meer toegelaten, tenzij de wedstrijdleiding 

anders beslist.  

 

2.5 Starten 

2.5.1 Advies Starttijden 

Tweebal                         6 minuten Stablefort, Strokeplay 8 

Driebal                          8 minuten Stablefort, Strokeplay 10 min 

Greensome/Foursome  8 minuten 

Vierbal                           10 minuten 

 

Bij Clubkampioenschappen worden de deelnemers/-sters door de wedstrijdleiding 

gestart; dus bij alle startende flights. De startvolgorde staat vermeld op de scorekaarten. 
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2.6 Prijzen 

Per wedstrijd zijn er prijzen voor de eerste (alleen bij 12 of meer deelnemers), tweede 

(indien 24 of meer deelnemers) en derde plaats (indien meer dan 36 deelnemers). Er 

wordt bij voorkeur met standaardprijzen gewerkt. De wisselprijzen worden bewaard in de 

prijzenkast. Het komt voor dat de prijzen zijn gesponsord; er worden dan geen 

clubprijzen uitgereikt.  

 

2.7 Prijsuitreiking 

De wedstrijdleiding maakt bekend hoe laat de prijzen worden uitgereikt. Dit gebeurt zo 

snel mogelijk. De wedstrijdleiding maakt de prijsuitreiking interessant voor de 

deelnemers door: 

* iets te vertellen over de historie van de wedstrijd  

* aandacht te schenken aan bijzondere voorvallen van de dag 

* het noemen van het aantal deelnemers, de globale score, handicap van de 

prijzenwinnaars. Ook de namen te noemen van spelers, die niet in de prijzen 

vallen maar wel dezelfde score hebben! 

 

- Bij wedstrijden met een speciaal karakter, reikt de voorzitter van de club de 

prijzen uit. De leiding van deze wedstrijd moet hierover tijdig contact opnemen 

met de voorzitter.  

- Is een van de prijswinnaars, zonder afmelding, afwezig bij de prijsuitreiking, dan 

vervalt die prijs (dus niet aan een ander geven of doorschuiven).  

- Als de wedstrijdleiding vindt dat de afwezigheid terecht is, dan krijgt de speler de 

prijs op een ander moment.  

- De WECO-commissie Prijzen, zorgt voor het graveren van de wisselprijs.  

 

2.8 Uitslagen 

Deelnemers voeren hun scores zelf in E-golf4U via smartphone of computer en wel 

binnen 15 minuten na het spelen van de laatste hole. De uitslag wordt bepaald door E-

Golf4U. 

Wedstrijden tegen de par van een ‘vos’ worden handmatig verwerkt. Ook de uitslagen 

van de Wildwedstrijd worden handmatig verwerkt. De wedstrijdleiding noteert de 

uitslagen en eventueel commentaar, in het logboek (commissiekamer).  

De uitslag van bordwedstrijden doorgeven aan dnfaas@hetnet.nl: naam van de wedstrijd 

en winnaar/-es (voorletters en/of naam + meisjes achternaam)  

De resultaten van de wedstrijden worden ingevoerd in de computer en de uitslag wordt: 

* door de computer berekend, of handmatig verwerkt 

* in de map Wedstrijduitslagen opgeborgen 

De scorekaarten, voor zover van toepassing, kunnen in de prullenbak. 

mailto:dnfaas@hetnet.nl
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3 Voorbereiding wedstrijddag     
3.1 Zes weken van tevoren 

Kijk in het handboek wat er staat over de wedstrijd. 

Kijk in het logboek of er bijzonderheden zijn n.a.v. voorgaande wedstrijden. 

In Egolf4u checken of de wedstrijd juist is aangemaakt en de inschrijving is opengesteld. 

Zijn er zo nodig flights aangemaakt? 

Test zelf door je in te schrijven! Op site controleren of teesluiting klopt. 

 

3.2 Eén week tevoren 

De wedstrijdleiding maakt afspraken over de wedstrijdorganisatie. 

Aankondigingsmail voor leden (eventueel in overleg met het secretariaat). 

Via E-Golf4U een opwekkende mail, eventueel in combinatie met een andere wedstrijd, 

versturen aan ‘Clubleden’. ‘Lauswolt’ als verzendadres aanvinken en jouw eigen adres als 

reply-optie.   

Als wedstrijd alleen voor onder handicap 36 is, dan versturen aan t/m 36.0. 

Binnen 24 uur na de sluiting van de inschrijftermijn (in principe donderdag 17.00 uur) de 

wedstrijd indelen. Let op: clubkampioenschappen gaan altijd door (min. 2 deelnemers); 

bij andere wedstrijden vanaf 12 deelnemers.  

 

Aandachtspunten: 

- Bekijk de informatie over de betreffende wedstrijd in deze Handleiding goed 

- Bij greensome, foursome en FBBB: probeer even aantal teams te creëren. 

- Indien een drie-bal niet te voorkomen is, zet dan snelle spelers in de drie-bal, 

achter in het deelnemersveld   

- Voorkom dat spelers steeds met dezelfde spelen (geldt m.n. voor Maandbekers) 

- Voorkom dat een senior meerdere keren met een junior ingedeeld wordt.  

- Titelhouder start bij Bordwedstrijden (als 1e) op hole 1, indelen op snelheid. 

- Geen partners/ familie samen, wel dichtbij elkaar starten i.v.m. samen rijden. 

- Verzoeken kritisch bekijken! 

- Bij gezelligheidswedstrijden jong bij jong (50-jarigen zijn in onze vereniging 

‘jong’). Dat stimuleert hun deelname.  

- De deelnemer dient, indien hij/zij gebruik wil maken van een handicart, zelf zijn 

handicart te reserveren. Sowieso handicartgebruikers samen in één flight en bij 

shotgun ver weg van het clubhuis laten starten. 

 

- Shotgun? Er zijn sinds  1 januari 2022 duidelijke regels voor het organiseren van 

een Shotgunwedstrijd (zie daarvoor verderop in dit Handboek). Voor de verdeling 

van de deelnemers over de holes, zie binnenkant kastdeur Commissiekamer. 

- Startlijst 3x printen: map, prikbord en pachter. Kaarten eventueel al etiketteren. 

- Bij minder deelname teesluiting laten aanpassen door secretariaat vrijdag voor 

13.00 u. 

- Prijzen checken bij subcommissie prijzen. 

- Taken wedstrijdleiding afspreken. 

- Zo nodig afspraken maken met de pachter van het restaurant. Belangrijk is dat 

het clubhuis op tijd open is. Anders entree via het basement. 

- De startlijst op E-Golf4U openzetten (controleren!) en ook versturen via E-Golf4U. 

De wedstrijdleiding bepaalt of er na sluitingstijd nog leden aan de wedstrijd 

kunnen worden toegevoegd. Bij gebruik van iDeal kan betaling na de sluiting niet 

meer plaats vinden.  
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3.3 Op de wedstrijddag 

* Als op de website de baanstatus op rood staat, moeten deelnemers zelf hun 

conclusie trekken, je hoeft niet af te bellen. 

* Op tijd aanwezig zijn. 

* Indien meer dan 1 wintergreen per 9 holes of 2 per 18 holes de wedstrijd op 80% 

zetten. 

Indien toch Q of non-Q dit aanpassen. Ga in E-Golf4U naar ‘Wedstrijden’, 3e icoon 

aanklikken, aanpassing doen en onder aan de pagina op bevestiging drukken 

* Slecht weer/bijzondere omstandigheden. Zie 3.3.1 en verder. 

*  Plaatselijke regels + pinpositie staan op het Mededelingenbord, spelers vragen er 

soms naar, dus goed om zelf even te kijken. Is het noodzakelijk om een tijdelijke 

plaatselijke regel in te stellen? Deze dan indien nog mogelijk, deze regel 

publiceren tegelijk met de startlijst en op het flip-overbord in de hal. In de kast in 

de Commissiekamer ligt een boek met toegestane regels. Deze regel moet aan de 

deelnemers gemeld en getoond worden, leg hem op tafel! De regel geldt alleen 

voor de wedstrijdspelers, niet voor andere spelers. 

*  Alles klaarzetten en klaarleggen voor uitgifte scorekaarten. 

*  Proberen ondanks afzeggingen de startlijst ‘rond’ te maken. Zelf meespelen! 

Melden aan de marshal als de wedstrijdleiding meespeelt! 

*  Laatste mutaties doorvoeren in E-Golf4U.  

*  Plaatsen bordjes “tee gesloten”  

*  Voor de wedstrijd relevante informatie meegeven: bij bijzondere spelvorm staat 

uitleg meestal vermeld in het Handboek. Dit kan worden uitgedeeld bij het 

uitgeven van de scorekaarten of via de flip-over (staat in kamer naast de 

dameskleedkamer, met eigen pas te openen) 

*  Starten. Zie Golfregels 5.3 voor ‘te laat aan de start’. 

*  Overleg met de pachter over tijdstippen van prijsuitreiking. 

*  Overleg met de marshal over bordjes (neary/longest), starten en andere zaken. 

*  Reden afmeldingen op binnenkant kaft Logboek noteren. Zie 2.8. 

*  De wedstrijdleiding heeft recht op 2 consumpties op kosten van de WECO. 

 

3.4 Ná de wedstrijd  

*  Kaarten kunnen weg.  

*  Bordjes neary en longest terug. 

*  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 card procedure. Bij gelijke handicap beslist het lot. 

*    Uitslagenlijst printen.  

*  Prijsuitreiking. Kwartier van tevoren melden hoe laat deze plaats heeft, zorg dat 

laatst binnengekomen spelers erbij zijn!  Vertel iets over de historie van de 

wedstrijd en vermeld voor welke handicap de prijswinnaars speelden. Bij gelijk 

eindigen ook de namen noemen van degenen die dezelfde score hadden maar niet 

in de prijzen vallen. Zie ook Prijzen 2.11 en Prijsuitreiking 2.12. 

*  Lijsten in mappen, Logboek invullen.  

* Uitslag bordwedstrijd doorgeven aan: dnfaas@hetnet.nl  

*  Informeer bij de deelnemers hoe zij de wedstrijd ervaren hebben. 

*  “Tee Gesloten” bordjes weer terug leggen in het clubhuis. 

 

mailto:dnfaas@hetnet.nl
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4. Wat te doen bij onweer, calamiteit of in noodsituatie 
4.1 Voorbereiding voor de wedstrijddag: 

* Volg bij instabiel weer, de weersverwachtingen één of twee dagen voor de wedstrijd. 

* Controleer voor uzelf de regels die van toepassing zijn op deze situatie zodat u 

relevante kennis paraat heeft. 

4.2 Op de wedstrijddag: 

* Start de webpagina buienradar op en bekijk de actuele situatie. 

* Overleg – indien daar aanleiding voor is – met de marshal over zijn/ haar rol. 

* Controleer de sirene of losse signaalgashoorn. 

* Zorg ervoor dat het golfregelboekje en het NGF Reglement onder hand bereik zijn 

om exact te weten wat de regels zijn, zodat de deelnemers juist geïnformeerd 

kunnen worden (ligt in de kast van de commissiekamer). 

* Ga niet zelf een interpretatie geven van de regels maar handel volgens de NGF 

regels en schakel eventueel de clubreferee (Robin Baines) in. 

* Informeer de wedstrijddeelnemers vooraf over de omstandigheden en wijs ook hen 

 op regel 5.7. Ga niet in discussie over de interpretatie hiervan (men weet het toch 

altijd beter). Het helpt altijd om in zo’n lastige situatie exact de regels te volgen. 

* Wijs de deelnemers er dus op wat u als wedstrijdleider (moet) doen, maar wijs hen 

er vooral op dat het altijd hun eigen verantwoordelijkheid is de wedstrijd te staken 

als men  zich niet veilig voelt. 

* De wedstrijdleiding heeft de verantwoordelijkheid tijdens de wedstrijd, niet de 

marshal. 

* Voor de wedstrijd is begonnen: kunt u besluiten tot opschuiven van de starttijden,  

 bijvoorbeeld een ½uur. Bespreek dit met de marshal. 

* Tijdens de wedstrijd: de wedstrijd onmiddellijk stopzetten d.m.v. één aanhoudende 

toon van de sirene (eventueel deze te herhalen) te laten overgaan. Ook kan een 

buggie ingezet worden om deelnemers te waarschuwen indien onverhoopt de sirene 

niet werkt of als er geen signaalgashoorn beschikbaar is. De spelers moeten 

onmiddellijk het spel onderbreken en mogen het spel pas hervatten als de commissie 

hiertoe opdracht heeft gegeven. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie 

(Regel 5.7b). 

* Indien een hole geheel is omgeven door tijdelijk water, dient de commissie de 

wedstrijd tijdelijk op te schorten. 

 

4.3 Spel hervatten, tijdelijk staken of afgelasten:  

* Bij spelhervatting twee keer kort toeteren. 

* Indien mogelijk de marshal met kar door de baan te laten gaan om de sirene te 

bedienen.  

* Zorg dat je als wedstrijdleider ook een sirene bij je hebt. 

* Bij staken wedstrijd de spelers op de hoogte brengen. Met handicarts de baan in. 

* Een vuistregel voor de keuze tussen ‘tijdelijk opschorten’ of’ laten vervallen’ van de 

wedstrijd is de volgende: als minder dan 50% van het aantal deelnemers de ronde 

heeft voltooid of kon voltooien wordt de wedstrijd geannuleerd. Bij 50% of meer 

wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Het is duidelijk dat dit ook afhankelijk is van 

de weersvooruitzichten. 

* Bespreken “hoe verder”. Eventueel wedstrijd overspelen op andere dag. 
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4.4 Wat te doen bij noodsituatie (bijvoorbeeld bij reanimatie): 

* Ken het calamiteitenplan (type calamiteit in zoekbalk op website).   

* Bel de marshal via de noodtelefoon 06-22 68 52 95 en/of bel 112. 

* Bel aansluitend het clubhuis: 0512-38 35 90. Hoofd BHV is door de week het 

secretariaat. ’s Avonds en in het weekend de pachter of diens personeel. 

* AED-apparaat staat in de gang rechts van de balie van het secretariaat. 

* Groene paaltjes bij fietsenhok staan los. 

* Eventueel wedstrijd afblazen.  
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5 Algemene informatie 
5.1 Openingstijden baan en restaurant  

De baan is open van zonsopgang tot een uur na zonsondergang.  

Het clubhuis is open van 09.00 uur tot een uur na zonsondergang. Van 1 november tot 

april is het clubhuis tot 18.00 uur open, op woensdagen en vrijdagen tot 21.00 uur 

(afhankelijk van het weer eerder dicht).  

 

5.2 Mededelingenbord/Informatiebord 

Op dit bord bij hole 1 staan aanvullende regels en mededelingen van de baan- en andere 

commissies. 

 

5.3 Teesluiting  

We hebben starttijden op vrijdag, zaterdag en zondag. Via de website>Mijn lauswolt en 

de app van egolf4u is te zien wanneer de tee is gesloten. Actuele informatie staat op de 

website en/of het mededelingenbord bij het clubhuis. De eerste tee gaat een half uur 

voor de start van een wedstrijd dicht. De tiende tee gaat een half uur voor de te 

verwachten doorkomst dicht. Als de start gelijktijdig op alle holes of 1 t/m 9 is, dan moet 

de hele baan (of lus) minstens een half uur voor aanvang van de wedstrijd leeg zijn.  

 

5.4 Standing en Oranje vlag 

Wedstrijdspelers hebben als groep standing gedurende de duur van de wedstrijd: 9, 18, 

27 of 36 holes. Dit geldt niet voor individuele wedstrijdspelers, zoals bijvoorbeeld bij de 

ENK Trofee. De oranje vlag dient ter aanduiding, maar geeft geen standing; wel stellen 

spelers ongestoord spel op prijs.  

 

5.5 Openingstijden driving range  

(https://www.golfclublauswolt.nl/baan/verlichte-driving-range) 

De driving range is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

In de winter brandt de verlichting zo nodig van maandag t/m vrijdag 21.00 uur. 

   

5.6 Qualifying 

Elke wedstrijd gespeeld onder qualifying condities is qualifying (Q) tenzij anders vermeld 

in de wedstrijd informatie 

 

5.7 Rabbits 

Rabbits zijn leden, met WHS handicap op weg naar handicap 36  

 

5.8 Plaggen, pitchmarks en bunkers 

Iedereen is verplicht plaggen terug te leggen, pitchmarks te repareren en bunkers aan te 

harken. De pitchfork is verplicht en na de bunkerslag moet de bunker worden geharkt en de 

hark moet terug op de standaard, buiten de bunker. 

 

5.9 Mobiele telefoons 

Door de baan, tijdens het spel, in het clubhuis en op het terras mag niet getelefoneerd 

worden. Wel in de garderobe en op het Amaliaplein voor het clubhuis. 
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5.10 Baan en greens 

Golfers met trolleys en handicarts volgen (verplicht) de paden. Om schade aan voorgreens te 

voorkomen en om de snelheid van het spelen te bevorderen, moet de handicart of trolley 

worden geparkeerd naast de green.   

 

5.11 Handicap en slope rating 

Aan met handicap* gemerkte wedstrijden mogen ook spelers deelnemen met een exact 

handicap die een bepaald aantal ‘slagen’ hoger is dan het aangegeven maximum. Zij dienen 

echter te spelen voor de aangegeven maximum handicap. Dit geldt ook voor foursomes en 

greensomes. In dat geval mag de gezamenlijke playing handicap van een koppel maximaal 6 

slagen hoger zijn dan het aangegeven gezamenlijke maximum, maar zij spelen voor het 

aangegeven maximum. 

 

De WHS Playing Handicap (Pl.Hc) wordt voor elke baan en voor elke soort afslagen berekend 

volgens de regels van de NGF (zie website NGF.nl).  

 

5.12 Golfer en Golfster van het jaar 

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. 

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. 

 

5.13 Wijzigingen in het programma 

De wedstrijdcommissie heeft het recht om wijzigingen in het programma en de 

bepalingen/regels aan te brengen, maar moet dit tijdig en duidelijk communiceren. 

 

5.14 Kleding 

Kledingvoorschriften zijn vervallen. Leden worden geacht zich aan de standaard te houden. 
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5.15 Gedrag 

Spelers dienen zich te onthouden van elke uiting, die door medespelers of tegenstanders als 

hinderlijk kan worden ervaren. Bij overtreding van deze gedragsregel kan, afhankelijk van de 

ernst van de overtreding, door de wedstrijdleiding sancties worden voorgesteld aan de 

voorzitter van de WECO, die deze zo nodig zal voorleggen aan het bestuur. In alle gevallen 

moet de wedstrijdleiding ‘hoor- en wederhoor’ toepassen. 

 

6 Afspraken met andere commissies 
6.1 Pinposities  

De pinposities wisselen bij meerdere wedstrijden in één weekend. Indien gewenst, overleg 

plegen met de hoofd greenkeeper. 

 

6.2 Handicap/Regel en Etiquettecommissie 

Zijn er na de wedstrijd op- of aanmerkingen over het toepassen van regels, dan dient 

zonodig de  

Handicap/RETcie geraadpleegd te worden. 

 

6.3 Marshalcommissie 

De wedstrijdleiding is verantwoordelijkheid voor alles wat voor- ná en tijdens de 

wedstrijd gebeurt. De marshal (commissie) is verantwoordelijk voor het overige 

baanverkeer tijdens de wedstrijd. 

Er kunnen afspraken met de marshal worden gemaakt over: 

* openen en sluiten van tees 

* doorstroming op de baan (bv door op Par-3-holes achteropkomende flights te laten 

afslaan op het moment dat de voorgaande flight de green heeft bereikt). 

 

7  Wedstrijden op Lauswolt 
7.1 Seizoenwedstrijden 

Nummers 1 en 2 van voorgaande editie van een seizoenswedstrijd worden geplaatst. Na 

sluiting van de inschrijving stelt de wedstrijdcommissie het speelschema op, met data 

waarvoor de verschillende rondes gespeeld moeten zijn (spelers spreken zelf af!). 

Overschrijding van de uiterste datum kan tot diskwalificatie leiden. De WECO stuurt ruim 

een week voor afloop van iedere termijn een mail naar deelnemers die nog niet gespeeld 

hebben. 

 

7.2 Seriewedstrijden 

7.2.1. Maandbeker 

De WECO heeft besloten na evaluatie van de seriewedstrijden voor de Maandbeker in 

2021 (5 categorieën), terug te gaan naar slechts twee categorieën met bijbehorende 

prijzen; de Rijckevorsel Bokaal (hcps 0-15.0; strokeplay vanaf Blauw en Wit) en de Torro 

beker (hcps 15.1 – 36; stableford vanaf Rood en Geel).  

 

Uitgangspunten; 

* De exact-hcp is leidend voor de indeling in één van de 2 categorieën. 

* Je mag op je eigen verzoek wél in een lagere categorie spelen (I = laagste, 

II = hoogste categorie), maar niet in een hogere categorie; hiervoor wel 

eerst contact opnemen met de wedstrijdleiding van de eerste Maandbeker.  
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* Indien je hcp zakt tijdens deze wedstrijdenreeks, mag je verder spelen in 

een lagere categorie, maar dat is niet verplicht.  

* De winnaar/-es van een maandbeker met strokeplay als wedstrijdvorm, is 

diegene die de laagste bruto-score heeft behaald (dus zonder hcp 

verrekening) in zijn/haar categorie. Indien meer spelers gelijk eindigen, 

volgt de matchingcards-procedure. Als dit ook geen winnaar oplevert, 

beslist het lot. 

* De winnaar/-es van een maandbeker met stableford als wedstrijdvorm, is 

degene die het beste resultaat heeft behaald in zijn/haar categorie. Indien 

meer spelers gelijk eindigen, volgt de matchingcards-procedure. Als dit ook 

geen winnaar oplevert, beslist het lot. 

* De maandbeker omvat voor beide categorieën een serie van 5 wedstrijden over 

18 holes en wordt in de maanden april tot en met oktober gespeeld. Starten vanaf 

hole 1 (van de eerste lus) of 10. 

* De maandbekerwedstrijden zijn qualifying wedstrijden. 

* Iedere maand zijn er prijzen voor zowel dames en heren.  

* Voor beide categorieën is ook een Jaarprijs beschikbaar (De Rijckevorsel 

Bokaal hcps 0-15.0 en de Toro Bokaal hcps 15.1 – 36).  

 

Prijzen Maandbeker 

Categorie I (Rijckevorsel Bokaal) 

Jaarwinnaar en -winnares van de Rijckevorsel Bokaal (wedstrijdvorm strokeplay) zijn 

diegenen uit categorie I (heren en dames) die de laagste bruto score hebben behaald 

over de beste vier gespeelde maandbekerwedstrijden in deze categorie. Indien meer 

spelers in het eindklassement gelijk eindigen, is het aantal kaarten met de laagste score 

beslissend. Bij gelijke score volgt de matchingcards-procedure. Als dit ook geen winnaar 

oplevert, beslist het lot. Deze winnaar/-es krijgt naast de Rijckevorsel Bokaal ook een 

notering op het bord in de hal van het clubhuis. 

 

Categorie II (Toro beker) 

Jaarwinnaar en -winnares uit categorie II (wedstrijdvorm stableford) zijn diegenen 

die de score hebben behaald over de beste vier gespeelde maandbekerwedstrijden in 

deze categorieën. Alleen de scores binnen één categorie tellen mee. Indien meer spelers 

in het eindklassement gelijk eindigen, is het aantal kaarten met de laagste score 

beslissend. Bij gelijke score volgt de matchingcards-procedure. Als dit ook geen winnaar 

oplevert, beslist het lot. Deze winnaar/-es krijgt een notering op een bord in het 

clubhuis. 

 

7.2.2 Rabbit avondwedstrijden 

Rabbit wedstrijden zijn bedoeld voor beginnende golfers met een handicap tussen de 36 

en 54 met als doel de club en medegolfers te leren kennen en vertrouwd te raken met 

het spelen van wedstrijden. In het zomerseizoen worden op dinsdagavond vanaf 16.30 

uur 18 qualifying stableford wedstrijden en 2 extra wedstrijden met een afwijkende vorm 

gespeeld. Later in het jaar wordt er nog een zg. Open Rabbit wedstrijd georganiseerd 

met als doel geoefende spelers en Rabbits in teams met elkaar te laten spelen. 

De speler met de meeste punten over 6 wedstrijden wordt Rabbit van het Jaar en krijgt 

een bordvermelding en een wisselbeker. Leden met een handicap tussen 30 en 36 mogen 

ook nog meedoen met de wedstrijden maar buiten mededingen naar de titel Rabbit van 

het Jaar. 
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Inschrijven via E-Golf4U tot 15.00 uur. Op oneven wedstrijden afslaan van de 1e, op 

even wedstrijden van de 10e tee. In de winter zijn er enkele wedstrijden op zaterdag. De 

Rabbit avondwedstrijden worden georganiseerd door de Rabbit commissie.   

7.2.3 Donderdagavondwedstrijden 

Een serie van ongeveer 13 Q wedstrijden over 9 holes voor spelers met een hcp van 

maximaal 45.0. Categorie 36-45 start verplicht op rood respectievelijk oranje. Er wordt 

gespeeld in twee categorieën: 0 tot 24.0 en 24.1 tot 45.0. Voor de einduitslag (sinds 

2016 Zilveren Tripje en de Papetrofee), geldt het puntenresultaat van de beste 6 

gespeelde wedstrijden. Start 17.00 uur, inschrijven tot 16.00.  

Bij de oneven wedstrijden afslaan op hole 1, bij de even wedstrijden op 10. Deelnemers 

hoeven niet aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. De prijzen kunnen ook later worden 

uitgereikt. Vanaf 2014 is de slotwedstrijd een shotgun om 17.00 uur, die niet meetelt 

voor jaarklassement.  

De organisatie is in handen van de Donderdagavondcommissie. 

7.2.4 IJscupwedstrijden 

Wedstrijden over 9 holes op zondag van half januari tot eind februari, t/m hc 45*. Start 

in principe v.a. 12 uur vanaf hole 1. De speler met de meeste stableford punten over 

zijn/haar beste vier wedstrijden wint de IJscup 

7.2.5 Milivrij wedstrijden 

Milivrij staat voor: MidLife op Vrijdag. 

Oorspronkelijk was deze competitie bedoeld voor werkende  leden in de leeftijd van plm. 

25 jaar tot en met 65 jaar. Deze konden dan hun drukke maand afsluiten met een 

gezellig, ontspannen, rondje golf en een hapje en een drankje. Door de terugloop van het 

aantal deelnemers is de leeftijdsgrens losgelaten en het woord ‘werkende” vervangen 

door “actieve”. 

Wat nog wel voorop staat is: gezellig en ontspannen een ronde golfen, dan bitterballen 

en een drankje nuttigen en eventueel daarna met elkaar dineren. Oftewel bij de Milivrij-

wedstrijden is niet het behalen van de  hoogste score het belangrijkste maar de sociale 

omgang met elkaar. 

Uiteraard wordt er volgens het geldende  NGF spelreglement gespeeld, maar de Milivrij-

commissie probeert elke wedstrijd twee of drie gevarieerde spelelementen toe te voegen. 

De laatste wedstrijdstrijd is traditioneel een “regenboogwedstrijd.” Hierdoor kunnen de 

wedstrijden dus alléén maar non-qualifying zijn. De organisatie is in handen van de 

Milivrij-commissie. 

7.2.6 Seniorenconvent  

Wedstrijd wordt m.i.v. 2016 niet meer georganiseerd, wel elke 1e donderdag van de 

maand lunch. 

7.2.7 Bedrijvencompetitie 

Op zes woensdagmiddagen wordt vanaf 14.30 uur bedrijvencompetitie gespeeld voor 

sponsoren en andere ondernemers. De organisatie is in handen van de Businessclub. 

7.2.8  Damesdag 

Deze wordt iedere dinsdag gespeeld. De starttijd is: 9.30 -12.30 uur. Elke tweede en 

vierde dinsdag van de maand is de wedstrijd Q. In de periode 1 november tot 1 april 
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starten de dames om 10.00 uur. In de winterperiode, elke 3e dinsdag van de maand, 

golfbridge vanaf 10.00 uur. Tegelijkertijd spelen de niet-bridgers een golfwedstrijd in 

eigen beheer. 

De organisatie is in handen van de Damescommissie.  

7.2.9 Herendag 

Deze vindt iedere woensdag plaats. Spelers starten tussen 09.30 -11.00 uur van hole 1 

en 10. 

Elke tweede en vierde woensdag van de maand is de wedstrijd Q. Opgeven via E-

Golf4U, maar inlopen is mogelijk. In de periode 1 november tot 1 april starten de heren 

om 10.00 uur. 

De organisatie is in handen van de Herencommissie. 

7.2.10 Jeugdwedstrijden 

De Jeugdcommissie organiseert diverse wedstrijden.  

 

7.3 Uitwisselingswedstrijden 

7.3.1 Reddingsboei-trofee 

Met Marine Golfclub ‘Nieuwediep’ wordt jaarlijks in een thuis- en een uitwedstrijd 

gestreden om de Reddingsboei. Vrij van greenfee. De Trofee gaat naar de best scorende 

club.  

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. Dit is uitgegroeid tot een jaarlijkse 

uitwisseling op golf en culinair gebied; in Den Helder meestal een rijsttafel. 

Teamcaptain/organisator is Fred Strockmeijer. 

7.3.2 Vuurtorentrofee 

Met Golfclub d’Amelander Duinen wordt jaarlijks in een thuis- en uitwedstrijd 

gestreden om de Vuurtoren. Vrij van greenfee.  

De Trofee gaat naar de best scorende club. Teamcaptain/organisator is Harmen de Jong. 

7.3.3 Linthorst Homan beker 

Linthorst Homan (B), Bommen Berend en Caddy Bartje.  

Respectievelijk georganiseerd door Lauswolt, de Noord-Nederlandse en Gelpenberg. Vrij 

van greenfee voor leden van deze clubs. 

 

7.4 Kampioenschappen 

7.4.1 Clubkampioenschap Strokeplay 

Tweedaagse wedstrijd zonder handicapverrekening over 54 holes van witte/blauwe 

tees. Na 36 holes gaat 50% + ties door, met een minimum van 8 spelers, voor de 2e 

dag met 18 holes. 

7.4.2 Clubkampioenschap Matchplay 

Van witte/blauwe tees. Bij meer dan 16 inschrijvingen wordt in de voorafgaand week 

om kwalificatie gestreden.  Voorbeeld: indien 20 inschrijvingen, dan spelen de 

inschrijvingen met de hoogste handicaps, dus 13 t/m 20 om kwalificatie. De indeling is 

op basis van handicap, dus 13e speelt tegen 20ste, 14e tegen 19e, etc 

In het ‘hoofdtoernooi’ wordt als volgt geplaatst: 
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In geval schema van 16 (dus meer dan 8 deelnemers) dan worden 8 spelers geplaatst; 

in geval van schema van 8, dan worden 4 spelers geplaatst. 

7.4.3 Clubkampioenschap Strokeplay Senioren 

Wedstrijd zonder handicapverrekening. 

7.4.4 Fries Kampioenschap 

Deze wedstrijd wordt in principe op de 3e zondag van september bij toerbeurt op een 

baan van een Friese club gespeeld. In 2021 op Heide Meer, Heerenveen. Het bestuur van 

Lauswolt nodigt hiervoor uit: de beste 2 dames en 2 heren van het strokeplay 

kampioenschap. Het bestuur vult het aantal spelers aan met wildcards (4 bij een 18 

holes baan en 2 bij een 9 holes baan) tot teams van 6 (18 holes) of 4 (9 holes) 

deelnemers.  

2021 Heidemeer 

2022 Ameland 

2023 Lauswolt 

2024 St. Nicolaasga 

2025 Gaasterland 

2026 Groene Ster 

7.4.5 Fries jeugdkampioenschap 

Wordt bij toerbeurt op een baan van een Friese club gespeeld (zie hiervoor), in principe 

op de 2e zondag van september. Deelname is op uitnodiging van het bestuur. 

 

8 Spel- en wedstrijdvormen 
8.1 Matchplay 

Bij matchplay gaat het om het aantal gewonnen holes. Winnaar van een hole is de 

speler(s), die met het laagste aantal slagen uitholet, tenzij de regels anders bepalen. In 

een handicapwedstrijd wint de speler(s) de hole met de laagste netto score. Als de 

voorsprong groter is dan het aantal nog te spelen holes, kan de wedstrijd worden 

beëindigd. 

Bij handicapverrekening is de procedure: de beste speler (bijvoorbeeld, krijgt 8 slagen) 

wordt op 0 gezet. De andere speler (bijvoorbeeld 21 slagen) krijgt dan 8 slagen minder. 

Dat betekent dat hij op de 13 holes met de laagste slagindex een slag krijgt. 

 

8.2 Individueel strokeplay (Q) 

Bij individueel strokeplay telt het totaal aantal slagen (opgeteld), dat tijdens de wedstrijd 

op de holes is gemaakt. Iedere speler speelt met zijn eigen bal en telt zijn eigen score. 

Iedere hole moet worden uitgespeeld. De speler met de laagste netto score (aantal 

slagen minus handicapslagen) of bruto score of wint. 

 

8.3 Individueel stableford (Q) 

Bij individueel stableford telt het totaal aantal stablefordpunten (opgeteld), dat tijdens de 

wedstrijd op de holes is gemaakt. Het aantal punten (de playing handicap), dat een 

speler op een baan krijgt, hangt af van zijn/haar persoonlijke handicap en de 

moeilijkheidsgraad van de baan. Een speler(ster) krijgt 2 stablefordpunten, als hij/zij de 

par van de hole + de (eventuele) extra slagen op de hole scoort. Dit is de persoonlijke 

par (PP). De speler krijgt drie punten als hij/zij 1 slag minder maakt dan de PP op die 

hole, 4 punten als hij/zij 2 slagen minder maakt en 5 punten hij/zij drie slagen minder 
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scoort dan de PP. Scoort een speler(ster) 1 slag meer dan zijn/haar PP, dan mag 1 punt 

worden genoteerd. Bij twee slagen meer, geen stablefordpunten. 

 

8.4 Individueel tegen par (Q) 

Wanneer een speler(ster) in minder slagen dan zijn/haar PP uitholet, wint hij/zij de hole 

en mag hij/zij een + noteren. Maakt hij/zij de PP op de hole, dan speelt hij/zij gelijk en 

noteert een 0. Indien hij/zij meer slagen maakt dan de PP, dan verliest hij/zij de hole en 

noteert een -. De speler die het hoogst in de ‘plus’ of het laagst in de ‘min’ eindigt over 

de te spelen holes, is winnaar. Alleen bij + en 0 dient ook de bruto score op de 

scorekaart vermeld te worden, anders volgt diskwalificatie. 

 

8.5 Par bisque (NQ) 

Zie ook individueel tegen par. Bij deze spelvorm mag de speler zelf kiezen op welke 

hole(s) hij/zij zijn/haar handicapslagen wil gebruiken. Hij/zij hoeft zich dus niet te 

houden aan de stroke-index. Hij/zij mag zelfs meerdere slagen opnemen op een hole, 

echter in totaal nooit meer dan waar hij/zij op grond van zijn/haar handicap recht op 

heeft. Er zijn twee varianten mogelijk:  

1) Na het beëindigen van de hole, doch voor het afslaan op de volgende hole, moet de 

speler bepalen of hij/zij op de zojuist gespeelde hole een of meerdere slagen wil 

opnemen.  

2) De speler(ster)  bepaalt voor het afslaan op de hole hoeveel slagen hij/zij op de hole 

wil nemen. 

Met ingang van 1-1-2020 wordt de handicap berekening van de ngf niet meet toegepast 

(hierover is een rapport gemaakt en met de ngf besproken) Iedere deelnemer krijgt 75% 

van zijn playing handicap. 

 

8.6 Foursome (NQ) 

Spelvorm waarbij twee spelers als partner spelen. Zij spelen met één bal en slaan om de 

beurt. De spelers mogen zelf bepalen wie van hen op de even en wie op de oneven holes 

afslaat. Het paar met het beste resultaat wint. Deze spelvorm kan gespeeld worden in 

strokeplay, matchplay of tegen par.  

Handicapverrekening is als volgt: 

 

Matchplay: 

Team A+B Hc-slagen minus Team C+D Hc-slagen en uitkomst delen door twee. 

 

Stableford en Strokeplay: 

(Pl.Hc A + Pl.Hc B)/2 = Pl.Hc Team 

 

8.7 Texas Scramble (of Superbal of Mexican) 

Drie, vier of vijf spelers vormen een Team. Allen slaan af. Vervolgens slaan allen hun 

tweede slag vanaf de plaats waar de beste bal ligt. De derde slag vanaf de plaats waar 

de beste bal ligt, enz. enz. tot is uitgeholed. De speler wiens balpositie gekozen wordt 

mag de volgende slag NIET meedoen. Het team met de laagste netto score over 18-holes 

is winnaar.  

 

8.8 Greensome (NQ) 

Spelvorm waarbij twee spelers als partner spelen. 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 
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+ 0,4 x hoogste} berekend, 0.5 naar boven afronden. Het koppel dat het beste resultaat 

behaalt is winnaar. Deze spelvorm kan gespeeld worden in strokeplay, matchplay of 

tegen par. 

Voorbeeld: 

0,6 x laagste handicapslagen  Hc 14 =  8,4 

0,4 x hoogste handicapslagen  Hc 30 = 12,0     20,4 = 20 slagen  

  

8.9 Vlaggenwedstrijd (NQ) 

Iedere speler mag een aantal slagen doen gelijk aan par + playing handicap. Hij moet de 

vlag neerzetten op de plek, waar de bal na de laatste slag terecht komt (na hole 18 

verdergaan op hole 1). De speler wiens vlag het verst staat is winnaar van de wedstrijd. 

Het aantal slagen per hole moet op de scorekaart worden bijgehouden. De wedstrijd kan 

ook als team worden gespeeld (foursome, greensome of fourball). Is de laatste bal in het 

bos geslagen maar wel gevonden, dan de vlag plaatsen op de fairway ter hoogte van de 

bal in het bos. Is de laatste bal verloren, dan de vlag plaatsen op de plek waar vandaan 

de bewuste bal werd geslagen. 

 

8.10 Carrousel (NQ) 

6 spelers vormen een team. Na elke 3 holes wisselt men van partner en vormt men een 

foursome-paar met telkens een ander teamlid. Het wisselen vindt plaats volgens 

onderstaand schema.  

op hole 1 t/m 3 spelen samen         A + B     C + D     E + F   

op hole 4 t/m 6 spelen samen         A + C     B + E      F + D   

op hole 7 t/m 9 spelen samen         D+ A      F + B      C + E   

op hole 10 t/m 12 spelen samen     E + A     D + B     C + F   

op hole 13 t/m 15 spelen samen     A + F     B + C      E + D    

op hole 16 t/m 18 spelen samen     B + A     D + C      F + E 

De speler wiens letter in het schema het eerste is genoemd, slaat als eerste af in de 

betreffende combinatie. Per hole tellen de twee beste bruto scores. Handicapverrekening: 

van de totaalscore van het team over 18 holes (waarbij de beste bruto scores worden 

opgeteld) wordt 2/6 afgetrokken van de gezamenlijke playing handicaps van de 6 

spelers. Winnaar is het team met de laagste netto score. 

 

8.11 Stableford Eclectic (Negen Holes Eclectic) 

Wedstrijd over 18 holes, waarbij de beste 9 holes gelden en worden geselecteerd door de 

speler: 

* Score noteren van 2 x Par 5, 2x Par 3 en 5x Par 4 

* Winnaar is degene met de meeste Stablefordpunten over de geselecteerde 9 holes. 

 

8.12 Fourball (Betterball) 

Een tweetal speelt ieder zijn eigen bal met eigen handicap. Beste score van elk koppel 

wordt genoteerd. In geval van Stableford de slagen en punten noteren van de beste 

speler. Ingeval van strokeplay of tegen Par zowel bruto score als netto score noteren, en 

bij de Parwedstrijd:  + , 0 en – .  

 

8.13 Scottish Greensome Stableford of Strokeplay 

Twee spelers vormen een team. Op elke hole slaan beide spelers af met hun eigen bal. 

Op een par 3 wordt na de 1e slag gekozen met welke bal wordt verder gespeeld. 

Op een par 4 doen beide spelers een 2e slag met hun eigen bal, waarna wordt gekozen 

met welke bal om beurten wordt verder gespeeld. 
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Op een par 5 doen beide spelers een 3e slag met hun eigen bal, waarna wordt gekozen 

met welke bal om beurten wordt verder gespeeld. 

Optie: van beide spelers moet 7 keer de bal gekozen worden waarmee verder gespeeld 

wordt. Handicapverrekening: gemiddelde playing handicaps. 

 

8.14 Chapman 

Twee spelers vormen een team. Op elke hole slaan beide spelers af met hun eigen bal. 

Daarna spelen beide spelers de bal van de ander. Vervolgens kiezen zij met welke bal zij 

de hole om en om uitspelen. 

 

8.15 Shotgun 

Wanneer een shotgun? 

Om in aanmerking te komen voor een shotgun start moet de wedstrijd vanaf 1-1-2022 

voldoen aan de volgende punten: 

1. De wedstrijdleiding moet minstens 50-60 deelnemers verwachten (mede op basis van 

het verleden). 

2. Direct na de wedstrijd moet er iets “gezamenlijks" gepland zijn, zoals bridge, een BBQ, 

een St Nicolaasviering, gelijktijdig vertrek van een groep terug naar de boot van 

Ameland enz. 

3. Indien de wedstrijd aangemaakt is als SG in E-golf4U, dan gaat 48 uur voor de 

aanvang van wedstrijd, de inschrijving dicht. Zijn er dan te weinig deelnemers (< 50-60) 

dan moet de wedstrijdleiding de wedstrijd aanpassen naar een start op twee tees (1 en 

10). Het secretariaat houdt hier toezicht op en regelt dat samen met de wedstrijdleiding. 

De vrijgekomen speeltijd wordt direct ontsloten voor de leden. 

4. Een 9 holes shotgun wedstrijd mag alleen georganiseerd worden na overleg met het 

secretariaat. 

5. De inschrijving van een shotgun wedstrijd sluit in principe 2 dagen voor de geplande 

datum om 17.00 uur zodat de wedstrijdvorm shotgun, bij minder dan 61 deelnemers, 

nog op tijd veranderd kan worden in een start op 1 en 10 en er weer starttijden 

beschikbaar komen voor leden die niet meedoen aan de wedstrijd. 

 

6. Handicarts starten op de verst weggelegen holes. 

7. Dubbel starten bij een shotgun start. 

8. Probeer altijd zo dicht mogelijk bij het clubhuis te starten. Lopen met een kar wordt 

voor een toenemend aantal mensen steeds zwaarder. Naar de buitenholes is 15 a 20 

minuten lopen heen en daarna weer terug. 

Indien toch een Shotgun, ga dan als volgt te werk; 

Tijd tussen twee startende flights is bij een 1-holes start, 8 minuten. 

Op een par drie kun je altijd dubbel starten daar je over een par 4 en 5 bijna tweemaal 

zo lang doet 

Op een hole waar op de hole ervoor niet wordt gestart kun je altijd dubbel starten; is dit 

een par drie, dan zou zelfs een trippel start mogelijk zijn. 

Op hole 1 en 10 kun je altijd dubbel starten daar de afstand vanaf hole 9 en 18 naar 

deze holes bijna 8 minuten lopen is zeker als je de speeltijd erbij optelt.  

Op een hole ná een par drie, niet dubbel starten. 
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Start zonder dubbel starten op twee holes, zoals bij Lauswolt Culinair Wedstrijd. 

Gebruikte holes zijn 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18.  

Totaal 14 flights. De holes  7, 8, 14 en 16 zijn bijna buitenholes of je eindigt op een 

buitenhole. 

Je zou kunnen overwegen om als volgt te starten: 

Dubbel starts op 1, 2, 10, 9 en 11.  Dit zijn holes vrij dicht bij het clubhuis. De dan 

dichtst bijliggende holes zijn 3, 12, 17 en 18. Zijn er meer flights, dan kan op 17 dubbel 

of trippel worden gestart ook op 9 is een trippel start mogelijk. 

 

9 Wedstrijdreglement Golfclub Lauswolt 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf" zoals vastgesteld door de Royal 

and Ancient Golf Club of St. Andrews en onderstaand wedstrijdstrijdreglement, de plaatselijke 

regels zoals vermeld op de scorekaart en eventueel voor de wedstrijd gepubliceerde tijdelijke 

plaatselijke regels.  

Het wedstrijdreglement Golfclub Lauswolt is afgeleid van het voorbeeld 

wedstrijdreglement van de NGF ( Zie website NGF) en kent een Sectie A Algemene 

wedstrijdvoorwaarden en sectie B plaatselijke regels  voor wedstrijden.   

Algemene wedstrijdvoorwaarden 

A.1 Deelname criteria  

Deelname van wedstrijden is slechts mogelijk voor spelers, die lid zijn van de club, tenzij 

anders vermeld bij de informatie over de specifieke wedstrijd op de website ( of E-

golf4u). 

 

Leeftijd 

Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben. Zie hiervoor de specifieke 

wedstrijdinfo per wedstrijd.  

Geslacht 

Wedstrijden kunnen beperkt worden tot deelnemers van een bepaald geslacht.  

Handicapeisen  

De wedstrijdcommissie kan beperkingen of eisen stellen aan de toegestane handicaps. 

Zie hiervoor de specifieke wedstrijdinfo.  

A.2 Inschrijven  

Inschrijven moet via de E- golf 4u of de clubwebsite. Direct na de inschrijving zal de 

naam van de speler op de inschrijflijst te zien zijn.  

Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf dat hij bij het inschrijven voor een 

wedstrijdgebruik wordt gemaakt van een handicap waarbij alle scores verwerkt zijn.  

Inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd zijn of worden voldaan.  

A.3. Toelating van de wedstrijd  

Toelating van een wedstrijd gebeurt volgens de volgende criteria: 

Volgorde van inschrijving.  

Handicap en de hoogte daarvan.  

De wedstrijdleiding kan op verzoek van een deelnemer hiervan afwijken, wanneer dit bij 

inschrijving (schriftelijk) wordt gevraagd. Zie 5.4.  
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A.4  Afzeggen voor een wedstrijd  

Mocht men onverhoopt moeten afzeggen na sluiting van de wedstrijd, dan dient dit te  

gebeuren via mail of whatsapp aan de wedstrijdleiding. In geval van overmacht na 

publicatie van de startlijst kan de speler zich met de geldige reden afmelden en dient zich 

ervan te vergewissen, dat de afmelding de wedstrijdleiding heeft bereikt.  

 

No-show  

Een speler krijgt een no show als hij of zonder bericht of zonder geldige reden niet aan 

de start verschijnt. Voor een eventueel disciplinair gevolg zie A.13. 

 

A 5. Startlijst  

Als de flightindeling door de wedstrijdleiding wordt bepaald, dan gebeurt dit in het 

algemeen op basis van speelsterkte c.q. handicap. De wedstrijdleiding kan hiervan 

afwijken en zie hiervoor de info per wedstrijd.  

 

Bevestiging van de toelating 

De deelnemerslijst/startlijst staat op de website en wordt zo mogelijk tijdig per e -mail 

toegezonden 

 

A.6 Scorekaart ophalen en uitwisselen met marker  

De speler behoort zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden aan 

de wedstrijdtafel. Als het inschrijfgeld is betaald ontvangt de speler zijn scorekaart voor 

de wedstrijd. De commissie kan op de scorekaart aangeven welke speler als marker 

optreedt. De commissie kan ook de deelnemers vragen om zelf scorekaartgegevens in te 

vullen.  

 

Te laat komen, zie Golfregels artikel 5.3a. Samengevat:  

De speler(ster) moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd. Indien de 

speler, klaar om te spelen, binnen vijf minuten na de starttijd op de startplaats aankomt, 

dan is de straf voor te laat starten, verlies van de eerste hole in matchplay en twee 

strafslagen op de eerste hole in strokeplay. Langer dan vijf minuten te laat betekent 

diskwalificatie. De commissie kan besluiten geen straf op te leggen in geval van 

buitengewone omstandigheden.   

 

A.7 Score invoeren en inleveren  

E-Golf4U houdt de mutaties in de handicap bij, maar de speler blijft verantwoordelijk 

voor zijn/haar handicap. De kaarten moeten binnen 15 minuten na binnenkomst via de 

app in E-golf worden ingevoerd en bij een qualifying wedstrijd, of op verzoek van de 

wedstrijdleiding, bij haar worden ingeleverd, respectievelijk neergelegd worden op de 

tafel in de commissiekamer. Onjuist ingevulde kaarten of onjuist ingevoerde bruto 

scores, evenals te laat ingevoerde scorekaarten kunnen leiden tot diskwalificatie. Tijdens 

de ronde (Strokeplay, Stableford of vergelijkbaar) behoort de marker na elke hole het 

gedane aantal slagen inclusief strafslagen door de te “marken” speler te bevestigen en 

dat brutoresultaat op haar of zijn scorekaart te noteren.  

 

A.8 Terugtrekking tijdens de wedstrijd  

Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens een rond of tussen 2 rondes moet zich 

melden bij een lid van de wedstrijdleiding en een schriftelijke verklaring afleggen en 

ondertekenen waarin de reden van de terugtrekking wordt vermeld.  
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A.9 Bij gelijk eindigen spelers  

Matchplay: bij een gelijke stand na afloop van de ronde wordt de wedstrijd verlengd tot 

er een winnaar is. Voor de verlenging In principe in dezelfde speelvolgorde, tenzij de 

wedstrijdleiding vooraf anders heeft bepaald.  

Stableford e.a wedstrijdvormen: matching scorecards dwz e-golf 4u berekent de winnaar 

aan de hand van de scores op de laatste holes.  

Mocht hiervan worden afgeweken, dan staat de gekozen procedure in de betreffende 

wedstrijdinfo.  

 

A.10 Het wedstrijdresultaat is definitief 

Bij stablefort of vergelijkbaar: De uitslag is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Als er geen 

prijsuitreiking is na de wedstrijd: als alle uitslagen zijn gepubliceerd.  

Matchplay: het resultaat is definitief als dit gemeld is aan de wedstrijdleiding door beide 

spelers.  

 

A.11 Disciplinaire maatregelingen  

De volgende (gedrags) overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden kunnen resulteren in 

een disciplinaire maatregel:  

• Inschrijven met lagere hcp.  

• Niet tijdig afzeggen of No Show. 

• Terugtrekking uit wedstrijd zonder (geldige) reden. 

Eerste overtreding seizoen: waarschuwing wedstrijdleiding.  

Tweede overtreding in seizoen: voorzitter Weco informeert bestuur en vraagt om 

passende maatregel.  

 

A.12 Toepasselijkheid statuten en huishoudelijk reglement  

Spelers en personen, die de speler bijstaan zijn onderworpen aan de statuten en het 

huishoudelijk reglement.  

 

Plaatselijke (wedstrijd-) regels  
B.1  Overtreden van gedragsnormen 

In aanvulling en ter verduidelijking van de regel 1.2 heeft de commissie de volgende 

gedragsregels opgesteld. Als speler krijg je de bijbehorende  straf wanneer je een 

gedragsregel overtreedt. Spelers dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te 

gedragen voor, tijdens en na wedstrijdrondes.  

Categorie A Ernstige overtredingen van gedragsnormen  

Straf: diskwalificatie. 

Catagorie B Overige overtredingen  

Het niet goed zorgdragen voor de baan. Andere spelers bewust storen in hun slag.  

Overtreden rookverbod. Straf: Eerste overtreding: waarschuwing. Tweede overtreding: 

algemene straf. Derde overtreding, diskwalificatie.  

 

B.2 vervoer  

Regel 4.3a wordt als volgt aangevuld. Het gebruik van buggies is toegestaan. De speler 

moet in het bezit zijn van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart of aantonen 

fysiek niet in staat te zijn de wedstrijd uit te spelen. Bij bepaalde clubkampioenschappen 

kan hiervan worden afgeweken door de WECO.  Zie hiervoor de betreffend wedstrijdinfo.  
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B.3 Onredelijk vertragen van het spel (Zie regel 5.6) 

Voorbeelden van onredelijk vertragen zijn: langer dan 3 minuten zoektijd nemen naar 

een verloren bal en meer dan een paar minuten zoeken en ophalen van een verloren 

club. Straf:  Conform  B1 categorie B overige overtredingen.  

Traag speeltempo  

De wedstrijdleiding kan de volgende maatregelingen nemen om vertraging tegen te 

gaan: 

• Een tijdsnorm stellen: als in een groep in een ronde 9 holes heeft afgerond in 

bijvoorbeeld meer dan 120 minuten vanaf de starttijd, en de groep meer tijdsafstand 

heeft tot de groep voor hen dan het startinterval, krijgen alle spelers in de groep een 

mondelinge waarschuwing van een lid van de wedstrijdleiding of de referee.  

• Als tijdens de ronde geconstateerd wordt, dat de speelsnelheid traag is, dan kan een 

lid van de wedstrijdleiding de speelsnelheid klokken. Bij overtreding van de norm, 

waarvoor wij rekenen, vanaf starten oplijnen 45 seconden, volgt een waarschuwing.  

Na constatering van de 2de overtreding: 1 strafslag  

Voor de 3de overtreding : algemene straf: 2 strafslagen.  

Straf bij stableford: aftrek van 1 respectievelijk 2 punten bij de 2 de of 3 de overtreding.  

Als deze maatregel(s) van toepassing zijn, dan is dit vooraf opgenomen in de 

wedstrijdinfo inclusief de van toepassing zijnde tijdsnormen.  

 

B.4. Onderbreking van het spel 

Een onderbreking van het spel vanwege een gevaarlijke situatie wordt aangegeven door 

een aanhoudende toon van een sirene/hoorn. Alle andere onderbrekingen worden 

aangegeven met 3 opeenvolgende tonen van een sirene/hoorn. De hervatting van het 

spel wordt aangegeven door 2 korte sirene/hoorn tonen.  

 

B.5. Wintergreens  

Bij 2 of meer wintergreens bij een ronde van 9 holes playing handicap 80%.  

Idem 80% bij 3 of meer wintergrens bij een wedstrijd van 18 holes.  

Zomergreens zijn, in geval van wintergreens, verboden speelzone.  

Bij het spelen vanaf de zomergreen, in geval van wintergreens geldt: fout herstellen en 

de algemene straf van 2 strafslagen moet worden toegepast.  

 

B.6. 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.  

Voor verschillen in interpretatie van golfregels kan in eerste instantie de raad gevraagd 

worden van de wedstrijdleiding. Die kan de referee van de club raadplegen.  

 

B.7. Caddies 

Caddies zijn altijd toegestaan, maar ouders mogen geen caddy zijn voor hun eigen kind 

bij jeugdwedstrijden.  

 

B.8. Neary/Sneary 

De prijs voor de (s)neary is voor de speler wiens bal -op de green- het dichtst bij de hole 

ligt. 
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10 Beschrijving per Wedstrijd 

 

Partnerbokaal 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18-holes  Greensome stableford 

Flight Tweebal 

leeftijd  

handicap 36.0  * 

starttijd 12.00 uur  

Tee  D rood; H geel. 

Starten op  Hole 1. Bij > 50-60 deelnemers, Shotgun 

Q NQ 

Inschrijven, kosten E-Golf4U   6 euro per koppel; betaling via E-golf4U 

Organisatie door WECO 

Prijzen Wisselprijs  

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• > 36.0 mag, maar speelt voor 36. 

• *Hcp verrekening: helft van de som van beide hcp’s (ligt vast in E-golf4U).  

• Koppel hoeft niet gehuwd te zijn, maar moet wel een ‘relatie’ hebben. 

• Titelhouders starten als eerste 

• Sneary op 18 en Neary op 6 of 17 
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Enk Trofee 
 
De beker werd voor de eerste maal verspeeld in het seizoen 1996-1997 en werd beschikbaar gesteld 
naar aanleiding van de aanleg van de tweede negen holes door firma “De Enk” 

 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm Mixed Foursome Knock-out Matchplay 

Leeftijd 18+ 

handicap Maximaal 36.0; gezamenlijke phc is max. 50  

Starttijd De wedstrijden worden gespeeld tussen 1 mei en 1 oktober  

Tee D rood; H geel. 

Starten op  Hole 1  

Q NQ 

Inschrijven, kosten Tot 30 april; 6 euro per koppel; betaling via E-golf4U 

Organisatie door Sub.Cie KO 

Prijzen Wisselprijs + prijzen voor winnaars en runners-up 

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• De exacte Hcp mag samen max. 6.0 hoger zijn dan het aangegeven max. van 50.0, maar het 

koppel krijgt dan een phc van 50 (zie wedstrijdreglement) 

• playing handicaps (0.5 naar boven afronden) 

• De finalisten van het vorige jaar worden geplaatst; de anderen via loting indelen 

• De Phc is de helft van het verschil tussen de opgetelde Phc van beide partijen 

• Deelnemers ontvangen na afloop een rekening toegestuurd 

• Zie volgende bladzijdes voor instructie 

 

 
1. Bij elke ronde staat een dag vermeld, waarvoor gespeeld moet worden. De ervaring leert dat de 
einddatum helaas niet altijd wordt gerespecteerd.                                                                                
2. Speel zo spoedig mogelijk, plan uw afspraak ruim voor de vermelde dag! Neem onmiddellijk na uw 
gespeelde partij contact op met uw volgende tegenstander(s). 
3. De winnaar (indien all square na 18 holes doorspelen op hole 1, weer met de handicapverrekening 
natuurlijk) dient voor de aangegeven einddatum van de betreffende ronde op het wedstrijdschema 
genoteerd te worden.

 

4. Hc-verrekening; De helft van het verschil tussen de opgetelde playing handicaps van elk der beide 
partijen. Indien 0.5 dan mag naar boven worden afgerond. De slagen worden gegeven op de 
moeilijkste holes. 
6. Indien er geen winnaar wordt genoteerd dan beslist de wedstrijdleiding. 
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Foursome Trofee Dames (voorheen Geitenblad) 
 
Inleiding: 
De wedstrijd is in het leven geroepen door, de inmiddels overleden, mw L. Bouma – de  Kroon in 
1979. 
Vroeger in hetzelfde weekend als de Bokkenbeker. De termen Geitenblad en Bokkenbeker worden 
niet meer officieel gebruikt. 
Sinds 2014 tegelijk met Bokkenbeker gespeeld. 
 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18-holes, Foursome  stableford 

flight tweebal 

leeftijd 25+ 

handicap Maximaal 30.0   * 

starttijd 13.00 uur  

Tee  rood 

Starten op  H hole 1/ D hole 10 in even jaar 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Als koppel via E-Golf4U        6 euro per koppel 

Organisatie door WECO 

Prijzen (-Vroeger: Replica’s twee kandelaars. Beschikbaar gesteld door mw Bouma – de 

Kroon) 

Nu worden de prijzen door de commissie bepaald 

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• *De exact handicap mag max 6.0 hoger zijn dan het aangegeven max., maar er wordt dan 

gespeeld voor het aangegeven max. van 30.0. Hcp verrekening: PH is helft van de som beide 

hcp’s  

• Winnaars vorig jaar starten als eerste 

• Wordt op dezelfde dag als de Heren foursome gespeeld sinds 2014. I.v.m. sterk teruglopende 

deelname bij Heren. 

• Eten na afloop is niet verplicht maar wordt wel aangemoedigd. Diner.  

• Alleen sneary op hole 18 
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Foursome Trofee Heren (voorheen Bokkenbeker) 
 
Inleiding: 
 
De wedstrijd is in 1979 in het leven geroepen door de inmiddels overleden Jan Heida . Men wilde een 
trofee van formaat. Maar na verloop van tijd kwam de klad erin. In 2003 kwam het erelid Jan Bouma 
met het idee om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. Voorheen werd de trofee ook wel 
Bokkenbeker genoemd, maar tijdens de WECO-vergadering in 2005 werd besloten de naam 
Bokkenbeker niet meer op de site te gebruiken. 
In 2013 niet gespeeld wegens te weinig inschrijvingen, vanaf 2014 op dezelfde dag als de Dames 
foursome gespeeld. 
 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18-holes, Foursome stableford voor heren 

flight tweebal 

leeftijd 25+ 

handicap Maximaal 30.0   * 

starttijd 13.00 uur  

Tee  geel 

Starten op  Zie dames foursome 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Als koppel via E-Golf4U        6 euro per koppel 

Organisatie door WECO 

Prijzen Wisseltrofee ingesteld door J. Heida  

Prijzen worden door de commissie bepaald. 
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Haagsche Ooievaar 
 
 
Inleiding: 
Als er in Nederland een nieuwe golfclub werd opgericht, bood de Haagsche Golf- en Countryclub 
(opgericht 1893) een zilveren Haagsche Ooievaar aan. (De Pan in 1894, de Rosendaelse in 1895, de 
Domburgsche in 1914, de Sallandsche 1935, de Noord Nederlandse in 1950, Lauswolt in 1965 en als 
laatste de Gelpenberg in 1970). Gezien de enorme groei van het aantal banen was dat echter 
financieel niet meer haalbaar en men stopte er mee. Het beeld is kostbaar en blijft in het clubhuis. 
Lauswolt kreeg het beeld in 1965 en er werd in 1967 voor het eerst om gespeeld. 
 
 

Gegevens wedstrijd  

Wedstrijdvorm 27-holes strokeplay.  

Flight tweebal 

Leeftijd Geen beperking voor hcp 0 – 18.4        Anders 13+ 

Handicap 0 t/m  27  

Starttijd 08.30 uur 

Tee H wit; D blauw . Keuze voor geel resp. Rood ook openhouden. 

Starten op  Hole 1 

Q De eerste 18 holes zijn Q, de rest is NQ 

Inschrijven, kosten via E-Golf4U        3 euro pp 

Organisatie door WECO 

Prijzen Wisselprijs:  aparte prijs beste bruto score D/H 

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• Winnaar van vorig jaar slaat als eerst af op hole 1 

• Alleen de 1e 18 holes zijn Q; een handicapwijziging heeft geen invloed op de laatste 9 holes 

• Bij gelijk eindigen Matching Cards toepassen over de laatst gespeelde 9 holes, zie voor 

handleiding de volgende bladzijde. 

• Greenkeepers vragen om de rode teeboxen te verwijderen. 

 

• E-Golf4U bepaalt de playinghcp over de 27 holes.  

• Aanmaken in E-golf4U als twee aparte wedstrijden (een 18 en een 9 holes; inbrengen in een 

competitie) 

• De NQ holes mogen niet vóór de prijsuitreiking als Q ingevoerd worden via E-Golf4U of de app. Dit 

leidt tot diskwalificatie! 
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Jakob Kwast Trofee (Dames tegen Heren) 
 
Inleiding: 

Jakob was een fervent Herenmiddagspeler en wilde de krachten van deze dagen bundelen om de 

gezamenlijke Damesdagspeelsters uit te dagen. Aangezien hij in 1980 kwam te overlijden, heeft zijn 

echtgenote Annie de wedstrijd georganiseerd. Toen Annie in 2003 stierf, besloot de familie de 

traditie voort te zetten.  De familie stelt nog ieder jaar de prijzen beschikbaar (zie e-mail dd. 26 juli 

2004 van Jaap Kwast: kwast@kwast.nl ). Beschikbaar gestelde prijzen zijn: 2 x 1e, 2e en 3e prijs  

 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18 holes Greensome Stableford 

Flight tweebal 

leeftijd 25+ 

handicap 0 t/m 36.0  * 

starttijd 12.00 uur  

Tee H geel; D rood 

Starten op  Hole 1.  Indien deelname > 50-60, dan shotgun 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Als D of H koppel inschrijven via E-Golf4U     6 euro per koppel 

Organisatie door WECO 

Prijzen Wisselprijs : zilveren schaal in vitrinekast  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:kwast@kwast.nl
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Joke Mulder Trofee 
 
Joke Mulder was een enthousiast golfster en bridgester en nam het initiatief voor deze wedstrijd. 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 9 holes Greensome  stableford 

Flight tweebal 

leeftijd 21+ 

handicap 0 t/m 36.0 

starttijd 10.00   uur 

tee H geel; D rood 

Starten op  Hole 1. Indien deelname >50-60, dan Shotgun 

toegankelijk Leden en geen buitenleden 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Als koppel via E-Golf4U     6 euro pp 

Organisatie door Commissie Golf/Bridge en één lid WECO 

Prijzen Binnen het budget van de Bridge commissie 

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)!  

• Maximaal 60 leden mogen meedoen 

• Tijdig contact opnemen met  Commissie Golf/Bridge (Joop Kok). 

• Titelhouders starten op hole 1 

• Sneary en neary 

• Sinds 2019 worden er ‘s-morgens 9 holes gegolfd, dan een lunch en ’s-Middags 24 spellen 

gebridged 

• Wordt gespeeld in de golfweek  
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Koningswedstrijd 
 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm Vlaggenwedstrijd, wordt op Koningsdag gespeeld 

Flight driebal 

leeftijd Alle leeftijden   

handicap 0 t/m 54.0 

starttijd 11.00 uur voor 18 holes, 12.15 voor 9 holes (starttijden aanpassen vanwege Corona 

maatregelen) 

tee H geel; D rood 

Starten op  18 holes; Shotgun op 8-9-10-11-12  en 17-18-1-2-3-4  

Voor 9 holes start op hole 1 om 12.00  

Q NQ 

Inschrijven, kosten Inschrijven individueel via E-Golf4U      3 euro pp 

Organisatie door WECO  

Prijzen ORANJE-……. 

 
Bijzonderheden: 
 

 

• Als de hoofdgreenkeeper wordt uitgenodigd, dan fles wijn geven. 

• Winnaars vorige editie starten van 1.  

• Neary en sneary. 

• Sinds 2020 weer een vlaggenwedstrijd (zie beschrijving wedstrijdvormen) 

 

 
  
 
 

 



34 

 

Lauswolt Culinair 
 

Deze wedstrijd werd begin jaren negentig een aantal keren gespeeld, maar stopte door de 

introductie van de landelijke Alliance wedstrijden. Toen die ophielden in 2003 werd de draad met 

Lauswolt weer opgepakt.  

Tot 2008 werd de wedstrijd op Pinkstermaandag gespeeld. Sinds 2019 maakt Hotel Lauswolt geen 

deel meer uit van de Bilderberggroep. 

 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18 holes tegen par  

flight Overleggen met van Gulick, manager hotel Lauswolt; laatste jaren vierbal 

leeftijd 21+ 

handicap 0 t/m 36.0* 

starttijd 11.30 uur (mogelijk starttijd aanpassen vanwege Corona maatregelen) 

Tee H geel; D rood 

Starten op  Hole 1t/m18 maar geen Shotgun in 2021, vanwege Corona maatregelen; achter 

elkaar 

Q NQ       

Inschrijven, kosten via E-Golf4U      70 euro pp ??  Marc bepaalt! 

Organisatie door WECO/Annagreet Bos 

Prijzen Beschikbaar gesteld door hotel. 

 
Bijzonderheden: 
 

• Exact hcp mag 6.0 hoger zijn, maar spelen voor 36.0 

• Maximaal 100 spelers, waarvan 40 gasten 

• Wedstrijd inclusief koffie en gebak in clubhuis, aperatief en diner op Lauswolt + . Eten verplicht. 

Tegen betaling mogen ook niet spelende partners mee-eten  

• Gasten van hotel bij elkaar en starten op hole 1, titelverdediger ook (of op 10) 

• Ontvangst in Hotel Lauswolt om 18.00 uur ???? 

• Annagreet Bos heeft het contact met Marc van Gulick, dus haar betrekken bij organisatie (zij 

heeft de leiding) 

• Gastheer reikt prijzen uit.  

• Longest drive op hole 9 (de hole wordt gesponsord door Lauswolt). Neary en sneary? Alles in 

overleg met Marc. 
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Linthorst Homan Beker 
 
Inleiding: 

De eerste open wedstrijd werd ingesteld door het echtpaar Renee en Harry Linthorst Homan. Harry 

was tijdens het ontstaan van onze baan Commissaris der Koningin in Friesland en initiator van golf in 

Friesland. Renee fungeerde in de beginjaren als ‘golfmoeder’ en bracht de eerste leden de 

beginselen van de golfcultuur bij. De wedstrijd werd voor het eerste gespeeld in 1968. Van het 

privilege om gratis op Lauswolt te spelen werd vooral door vrienden van de Gelpenberg en de Noord 

Nederlandse gebruik gemaakt. 

 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18 holes Stableford 

Flight driebal 

leeftijd 18+ 

handicap 0 t/m 30.0 

starttijd 12.00 uur (vanwege Corona maatregelen starttijd aanpassen) 

tee H geel; D rood 

Starten op  Hole 1. Indien deelname >50-60, dan Shotgun 

Q Q       

Inschrijven, kosten via website; 20 E waarin koffie, iets voor de lunch en eten na afloop 

Organisatie door WECO  

Prijzen Wisselbeker + replica en prijzen voor de runners up + bloemetje 

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• Onze leden samen laten spelen met leden van andere twee clubs. Verzoeken in principe 

honoreren! 

• Winnaar vorige editie start op hole 1 

• Neary en sneary. 

• Maximaal 84 spelers, waarvan max. 36 gasten.  

• Gasten geven zich op bij het secretariaat of anders regelen, bv via website of via E-Golf4U 

• Voorzitter bestuur reikt de prijzen uit. 

• De scorekaarten worden ingeleverd, maar na de prijsuitreiking teruggegeven aan de spelers (is Q 

wedstrijd, dus kunnen ze hun kaart bij hun eigen club invullen). 

• Diner. 
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Matchplay Clubkampioenschappen (D + H)  
 
 

Gegevens wedstrijd  

wedstrijdvorm 18 holes matchplay   zonder handicapverrekening 

leeftijd  

handicap 0 t/m 36.0 

starttijd Zaterdag  achtste finales        08.30 uur      

                  kwart finale             13.00 uur 

Zondag     halve finale             08.30 uur 

                   Finale                      13.00 uur 

* Dames starten  altijd eerst 

tee H wit; D blauw 

Starten op  Hole 1 

Q NQ       

Inschrijven, kosten via E-Golf4U     geen inschrijfgeld 

Organisatie door WECO  

Prijzen Winnaar prijs + boeket. Runner-up Voorzitter reikt uit. 

Bijzonderheden: 
 
 

7.18 (Plaatsings)Schema voor 32 – 16 - 8 spelers 

Matchplay KO-wedstrijden 

Speeldata per 

Ronde te spelen 

VÒÒR: 

Pl. Datum:  Pl. Datum: Pl. Datum: Datum: 

1 ……………….. 

1 …………… 1 ……………… 

 

 

…………… 

32 ………………..   
  

 

17 ………………. 16 ……………… 
16 ……………..  
9 ……………….. 9 …………….. 8 

…………….. 24 ………………..   
 25 ………………. 8 ………………… 

8 ……………..  
5 ……………….. 5 …………….. 5 ………………. 

……………. 

28 ………………..   
  21 ………………. 12 ……………… 

12 ……………..  
13 ……………….. 13 …………..… 4 

………………. 20 ………………..   
 29 ………………. 4 …………….. 

4 ……………..  
3 ……………….. 3 ……………… 3 ………………… …………….. 
30 ………………..      
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19 ………………. 14 ………………. 
14 ……………..  
11 ……………….. 11 ………………… 6 

………………… 22 ………………..   
 27 ………………. 6 ………………. 

6 ……………..  
7 ……………….. 7 …………….. 7 ………………… 

…………… 

26 ………………..   
  23 ………………. 10 ……………… 

10 ……………..  
15 ……………….. 15 …………………. 2 

……………. 18 ………………..   
 31 ………………. 2 ………………. 

2 ……………..  
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Mixed Foursome Trofee 
 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18 – holes Mixed Foursome Stableford 

Flight tweebal 

leeftijd 18+ 

handicap 0 t/m 30.0* 

starttijd 13.00  uur (vanwege Corona maatregelen starttijd mogelijk aanpassen) 

tee H geel; D rood 

Starten op  Hole 1 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Als koppel of individueel via E-Golf4U (geen echtparen)     3 euro pp 

Organisatie door WECO 

Prijzen  

 
Bijzonderheden: 
 

• bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• handicapverrekening: helft van de som van beide handicaps  

• Winnaars vorige jaar starten op hole 1 

• Iemand met hcp max. 6 hoger mag inschrijven, maar gaat weg voor 30.0 

• Geen neary/longest. Wel sneary op 18 

• Diner. R 
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Nieuwjaarswedstrijd 
 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 9 – holes tegen de par van de Oliebol.   Netto 

Flight driebal 

leeftijd Alle leeftijden * 

handicap 0 t/m 54.0 

starttijd Laatste start om 13.45 uur 

tee H geel; D rood  vanaf handicap 36 oranje 

Starten op  Hole 1 

Q NQ 

Inschrijven, kosten  

Organisatie door WECO 

Prijzen  

 
Aan wedstrijd op 1 t/m 9 kunnen 42 spelers meedoen, indien wedstrijd vol dreigt te lopen wordt 
een 2e wedstrijd geopend: hole 10 t/m 18 tegen de par van de Appelflap. 
 

• WECO bepaalt wie de Oliebol/Appelflap is (wordt geheim gehouden). Uitnodigen! 

• Na afloop Nieuwjaarsreceptie, begint om 17.00 uur, maar leden zijn vanaf 16.00 uur welkom 

• Uitleg meegeven., zie hieronder. 
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SPELEN TEGEN DE PAR VAN DE OLIEBOL 
 
Hoe noteer je jouw score? 
 
Je hebt handicap 25. Je hebt dan overal een slag en op de moeilijkste 7 holes een slag extra. 
Dit is jouw score en zo noteer je dat:  
bruto slagen minus handicapslagen = netto score 
HOLE 1  7/1  = 6 
HOLE 2  6/1  = 5 
HOLE 3  5/2   = 3 
Na afloop kijk je op het bord welke nettoscores  de ‘oliebol’ heeft.  
Heeft hij op hole 1 ook een 6, dan noteer je een 0, heeft hij een 5 dan heb je een - , heeft hij een 7 
dan heb je een + 
De + + + +en - - - -  tel je op. Dat is de score die je op de kaart zet ! 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

SPELEN TEGEN DE PAR VAN DE OLIEBOL 

 

Hoe noteer je jouw score? 

 

Je hebt handicap 25. Je hebt dan overal een slag en op de moeilijkste 7 holes een slag extra. 

Dit is jouw score en zo noteer je dat:  

bruto slagen minus handicapslagen = netto score 
HOLE 1  7/1  = 6 
HOLE 2  6/1  = 5 
HOLE 3  5/2   = 3 
Na afloop kijk je op het bord welke nettoscores  de ‘oliebol’ heeft.  
Heeft hij op hole 1 ook een 6, dan noteer je een 0, heeft hij een 5 dan heb je een - , heeft hij een 7 
dan heb je een + 
De + + + +en - - - -  tel je op. Dat is de score die je op de kaart zet. 
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Familie Toernooi (voorheen ouder/kind toernooi) 
Inleiding: 

Vanaf 1971 streden ouders/kinderen om de door de familie Henk Ter Haar ingestelde 

Ouders/Kinderen Trofee. Toen die vijf keer werd gewonnen door vader en zoon De Vries, mochten ze 

de trofee houden. Zij stelden vervolgens de Vriesco trofee beschikbaar. Toen de landelijke Heineken 

Ouders/ Kinderen-trofee in het leven werd geroepen, deed Lauswolt mee. In 1995 haakte Heineken 

af als sponsor. In 2000 Renault nam het roer over, later gevolgd door  ABN –Amro en nog later door 

UNICEF. Vanwege de gebrekkige organisatie besloot de WECO in 2005 de wedstrijd in eigen beheer, 

zonder sponsor, te organiseren. In 2014 door NGF, vanwege 100-jarig bestaan gewijzigd in Familie 

toernooi. Alle denkbare familierelaties mogen nu met elkaar een koppel vormen. WECO heeft 

besloten om daarin niet mee te gaan: blijft OUDER/KIND wedstrijd. 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes Greensome Stableford  

Flight tweebal 

Leeftijd Alle leeftijden    

handicap 0 – 36.0*  (t/m 45 spelend voor 36) 

Starttijd 12.00 uur (vanwege Corona maatregelen starttijd mogelijk aanpassen) 

Tee H geel;  D rood 

Starten op  Hole 1. Indien deelname >50-60 dan shotgun 

toegankelijk Leden + gasten   

Q NQ 

Inschrijven, kosten Via E-Golf4U       20  euro per koppel 

Organisatie door WECO 

Prijzen Landelijke finale; prijzen waaronder aanmoedigingsprijzen door NGF aangeleverd 

 
Bijzonderheden: 

• Aanmelden voor de wedstrijd bij NGF 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• Verruiming in 2014: nu ook grootouder-kleinkind; ouder-stiefkind, schoon(stief)zoon of (stief)dochter 

en stiefkleinkinderen. Indien de wedstrijdleiding twijfelt over de relatie, moet die worden 

aangetoond. 

• Titelverdedigers starten op hole 1 

• Een van beiden moet lid zijn van Lauswolt. Invités betalen geen greenfee 

• Geld gaat naar een goed doel. Dit duidelijk uitleggen aan de deelnemers. Prijzen worden door de 

NGF beschikbaar gesteld. 

• Handicapverrekening: 0.6 van de laagste + 0.4 van de hoogste is playing handicap (doet E-Golf4U 

automatisch) 

• Winnaars vorige editie starten op hole 1 

• Vanaf 2008 weer deelname aan landelijke finale 

• Diner.  

• Wedstrijd aanmelden bij de NGF  0654776303  /  evelien.heyster@ngf.nl 

 
 

mailto:evelien.heyster@ngf.nl
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Presidents Putter 
    

Inleiding:  

Er ontstond enige verwarring over de naam en daarom besloot de WECO in 2002 de wedstrijd 

“Presidents Putter” te noemen. Het bestuur nodigt alle commissieleden schriftelijk uit om mee te 

doen aan deze wedstrijd.  

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes Par Bisque  

Flight driebal 

leeftijd 18+    

handicap 0 – 45.0   

starttijd 11.30 uur 

Tee D en H van rood en geel 

Starten op  Hole 1. Indien deelname >50-60 dan shotgun 

toegankelijk Bestuurs- en commissieleden      

Q NQ 

Inschrijven, kosten Op uitnodiging van bestuur. Gratis       

Organisatie door WECO 

Prijzen Presidentsputter met replica (in glas vanaf 2022). Gouden exemplaar blijft in de club.  

 
Bijzonderheden: 
 

• De speler verdeelt zelf zijn slagen over de holes. Noteer de Bruto score. Voor het afslaan van de 

volgende hole vermeldt de speler hoeveel slagen hij wel of niet neemt op de bewuste hole en 

noteert dit in de kolom slagindex. Par = 0; birdie = + en bogey is -. De meeste + wint. 

• Hcp verrekening: 75% van de playing handicap voor alle spelers 

• Bij gelijk eindigen geen Matching Cards maar loting. 

• Prijzen in overleg met de voorzitter van het bestuur 

• Voorafgaand aan de wedstrijd is er een vergadering voor de voorzitters van de commissies en het 

bestuur. 

• Het bestuur biedt een lunchpakket aan 

• De winnaar van het vorige jaar op hole 1 laten afslaan 

• In 2022 heeft het bestuur besloten dat leden die één keer eerder de unieke gouden Presidents Putter 

hebben gewonnen, deze prijs – vanwege het unieke en bijzondere karakter - niet vaker kunnen 

winnen. Dergelijke winnaars ontvangen een andere 1e prijs. 

• Na afloop een borrel en hapjes aangeboden door het bestuur. 

• Uitleg meegeven 

Zie volgende bladzijden voor berekening en uitleg voor spelers 

 

 



43 

 

P A R   B I S Q U E 
 
Bisque = slechte luim; avoir (prendre) la bisque = de pest in hebben/ krijgen; bisquer = zich ergeren; 

de smoor in hebben. Dus daar waar je je ergert kun je de “slechte luim” opvangen door een 
extra slag te noteren! 

 
De gebruikelijke slag(en) per hole vervallen bij deze spelvorm. In plaats daarvan krijgt elke speler 
een aantal slagen mee, die naar keuze ingezet mogen worden. Het zijn minder slagen dan u gewend 
bent! Er zijn + + + en 0 0 0 te verdienen. En dat gaat als volgt. 
 
Birdy gescoord ? 
- U heeft een + 
Par gescoord ?  
- U heeft een 0, als u geen slag inzet 
- U heeft een +, als u wel een slag inzet 
Bogey gescoord ? 
- U heeft een - , als u geen slag inzet 
- U heeft een 0, als u één slag inzet 
- U heeft een +, als u twee slagen inzet 
Double bogey gescoord ? 
- U heeft een - , als u geen slag inzet 
- U heeft een 0, als u twee slagen inzet 
- U heeft een +, als u drie slagen inzet 
 
Voordat u afslaat op de volgende hole, noteert u op de kaart  
1. de bruto score, daarachter  
2. het aantal slagen dat u inzet, en of dat 
3. een + , een 0 of een -  oplevert  
 
Z o d r a   u   t ij d e n s   h e t   s p e l e n   v a n     d e   h o l e   w e e t,   d a t   u   g e e n   s l a g e n   i n   
z a l  z e t t e n   d i e n t   u   d e   b a l       d i r e c t   o p   t e   p a k k e n. 
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Reddingsboei Trofee (Marine Golfclub “Nieuwediep” Den Helder) 

 
 

Inleiding: 

In de jaren zeventig ontstond een vriendschapsband met de Marinegolfclub in Den Helder. Dit kwam 

omdat enkele leden van Lauswolt bij de marine hadden gewerkt en de eerste pro van Lauswolt, Henk 

Stevens, gaf ook les in Den Helder. Eén en ander groeide uit tot een jaarlijkse uitwisseling op golf en 

culinair gebied. 

 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes Stableford  

Flight Vierbal 

leeftijd 18+    

handicap 0 – 36.0   

starttijd 12.00 uur 

Tee D van rood H van geel 

Starten op  Shotgun 

Q NQ 

Inschrijven, kosten Via E-Golf4U     3 euro pp  *   

Organisatie door WECO 

Prijzen Wisselprijs Boei. Prijzen voor 2 beste scores spelers Marine en Lauswolt + 

neary/sneary 
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Strokeplay Clubkampioenschappen 
 
Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 54-holes Strokeplay   

Zaterdag 36 holes, ’s morgens en ’s middags dezelfde flights  

Zondag 18 holes: 50% + ties gaat door, met een minimum van 8 spelers (even 

aantal creëren!) 

Flight Tweebal  

leeftijd Hcp 0 – 18.4 geen beperking. Boven hc 18.4 , dan moet je 13+ zijn 

handicap H  0-24.0       D 0-30.0  geen handicapverrekening 

starttijd Zaterdag  ronde 1   om 08.30 uur;  ronde 2   om  ca. 12.30 uur  

Zondag  finale        om 09.00 uur. 

Tee D blauw; H wit  

Starten op  Zaterdag: in oneven jaren H op hole 1, D op hole 10. In even jaren omgekeerd. Bij 

weinig deelname allen starten op hole 1.  

Zondag: allen op hole 1 

Q Q 

Inschrijven, kosten E-Golf4U       geen inschrijfgeld        

Organisatie door WECO 

Prijzen Winnaars en runners-up, wisselprijs en echte prijzen. Door voorzitter uit te reiken. 

 
Bijzonderheden: 
Restaurant moet uur tevoren open zijn. Dit ruim van tevoren (= dagen) bespreken met de 
medewerkers van het restaurant. Laat de greenkeepers de niet noodzakelijke hekjes en tee-boxen 
verwijderen.  
Gebruik van Handicarts is niet toegestaan.  
Dames starten voor de heren.  
Er wordt op zaterdagmorgen gestart door starters , ’s middags starten de spelers zelf. NB; men heeft 
recht op ruim een half uur pauze tussen de twee rondes. 
Op zondag is de voorzitter starter; hij/zij zorgt zelf voor vervanging indien nodig. 
Tweeballen. Dus marker mee of extra speler regelen i.g.v. oneven aantal deelnemers.. 
Starttijd tussen de flights 10 minuten. 
Op de zaterdag wordt de startvolgorde verder bepaald door de handicap, laagste handicap gaat als 
eerste weg, uitzondering:  winnaar van vorig jaar staat bovenaan de lijst. ’s Middags dezelfde flights. 
Alleen in   geval door omstandigheden mensen uitvallen mogen die flights samengevoegd worden. 
Wederom: geen drie-bal! 
Leden attenderen op de wedstrijd met name aanvang van de finaleronde en uitnodigen voor de 
prijsuitreiking 
Stand bijhouden op bord in de hal.   
Na de zaterdag is 50% van de deelnemers de cut; met minimum van 8 D en 8 H spelers. Bij gelijke 
score (= ties) gaan beiden door naar de finale. Zijn er in een categorie minder dan 10 deelnemers, 
dan gaan in principe de beste 6 door naar de finale.  
In de finale wordt de startvolgorde bepaald door de stand na 36 holes van de zaterdag. De laagste 
score slaat het laatst af zodat zij op de laatste hole door eventueel kijkers/bezoekers enz. nog kunnen 
worden gevolgd/toegejuicht.  
 
Gelijke scores na de finale; Matching Cards principe (laatste 9 holes van de derde ronde, wordt in E-
golf4U automatisch gedaan).  
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De uitslag staat onder ”Wedstrijdcompetities”. Maar bij gelijk eindigen op de 1e plaats volgt een play-
off “golden hole” (holes 10, 11, 1 en 10).  
De voorzitter (of zijn/haar vervanger-ster) reikt de prijzen uit en trakteert op een drankje na afloop.  
Beste 4 D en 4 H mogen naar het Fries Kampioenschap dat meestal in het derde weekend van 
September bij toerbeurt wordt georganiseerd door één van de Friese Golfverenigingen.  Als dat op 
een 9-holes baan wordt gespeeld zijn het de 2 of 3 beste D en 2 of 3 beste H. De uitnodigende 
vereniging bepaalt zelf dat aantal en stuurt een bericht met uitnodiging.  
Beste 4 spelers verdienen punten voor Golfer van het Jaar. 
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Strokeplay Clubkampioenschappen Senioren 

 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes strokeplay   

flight Tweebal indien mogelijk ,maar driebal kan ok (zie PGA)  

leeftijd D 50+    H  50+ 

handicap 0 - 36.0 

starttijd 10.00 uur 

Tee D rood; H geel 

Starten op  Allen op hole 1 i.v.m. geringe deelname 

Q Q 

Inschrijven, kosten E-Golf4U         3 euro        

Organisatie door WECO 

Prijzen Winnaar + runner up prijzen.  

 
Bijzonderheden: 
 

• Bordwedstrijd, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• Geen handicapverrekening 

• Winnaar van vorige jaar start als eerste, verder indelen op handicap, te beginnen met laagste 

handicaps! 

• Bij weinig deelname D en H starten op hole 1, dames dan eerst 

• Bord in de gang om stand bij te houden   

• Bij gelijk eindigen op de eerste plaats: play-off golden stroke (holes 10, 11, 1, 10, etc). Ingevoerd in 

2015. 
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Vuurtoren Trofee (Golfclub D' Amelander Duinen) 

 
Inleiding: 

De Vuurtorentrofee is een wedstrijd, waarbij het Bestuur van Lauswolt de club Ameland uitnodigt. De 

onderlinge wedstrijd is het gevolg van onze bemoeienissen met het tot stand komen van de 

organisatie van de Golfclub d’Amelander Duinen ten tijde van de aanleg van de baan. Cocky de 

Broekert begeleidde de nieuwe club. 

 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes Stableford   

Flight vierbal 

leeftijd  

handicap 0 - 36.0 

starttijd 11.00 uur  

Tee D rood; H geel 

Starten op  Shotgun 

Q NQ 

Inschrijven, kosten E-Golf4U      3 euro voor leden van Lauswolt    Geen greenfee over en weer. 

Organisatie door Harmen de Jong; boot 9.30 v.a. Holwerd. Bus staat klaar op eiland. 

Prijzen Wisselprijs Vuurtoren. Daarnaast 4  individuele prijzen + neary en longest 

 
Bijzonderheden: 
 

• Twee wedstrijden. Uit- en thuis. 

• Maximaal aantal leden van Lauswolt per wedstrijd 24 spelers. 

• Gemengde flights  

• Wedstrijdleiding voert kaarten gastspelers in 

• Bestuur biedt koffie, koek, twee drankbonnen (alleen voor gasten) en bittergarnituur aan. 

• Club met de hoogste score gedeeld door het aantal deelnemers wint, en mag Vuurtoren een 

half jaar houden 

• Op Lauswolt, Sneary en Neary en longest 

• Harmen de Jong is gastheer/aanvoerder. Zorgt voor contact met Ameland en indeling. Is 

geen wedstrijdleider. 

• Wisselprijs meenemen als hij in clubhuis staat 

• Spelers Ameland betalen geen greenfee en geen inschrijfgeld 
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“Wedstrijdcommissie daagt u uit” 
 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 18-holes tegen PAR van de WECO  * 

Flight driebal 

leeftijd  

handicap 0-45 

.0 

starttijd 11.00 uur              

Tee D rood; H geel 

Starten op  Hole 1  

Q NQ 

Inschrijven, kosten E-Golf4U; 3 euro (WECO leden betalen niet) 

Organisatie door WECO   

Prijzen Diverse prijzen voor diverse wedstrijden + bloemen 

 
Bijzonderheden: 
 

• Wedstrijdleiding houdt geheim, voor de WECO speler, welke hole(s) hij/zij krijgt toebedeeld 

• WECO leden doen BM mee. Ze spelen hun eigen klassement. Spelen samen in flights. 

• Op deze dag worden prijzen uitgereikt aan de winnaars en runners-up van: de Enk Trofee, De 

Rijckevorsel Beker, de Torro bokaal, de Senioren Matchplay trofee. 

• LET OP: winnaars en runners-up uitnodigen. Doet de voorzitter van de WECO via de 

secretaris van het bestuur per brief. 

• De namen van de winnaars en runners-up zijn tenminste een week eerder dan deze 

wedstrijd bij de secretaris.  

• De voorzitter van de vereniging reikt de prijzen uit samen met de voorzitter van de WECO. 

• *Na afloop worden de netto scores van de WECO spelers op een bord genoteerd. De 

deelnemers vergelijken hun Netto score met die van de WECO en noteren een + , 0 of – op 

de eigen kaart. 

• De spelers met de meeste plussen wint. 

• Zie volgende bladzijde voor uitleg. MEEGEVEN! 
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SPELEN TEGEN DE PAR VAN DE ‘WECO’ 
HOE NOTEER JE JOUW SCORE? 
 
Je hebt handicap 25. Je hebt dan overal een slag en op de moeilijkste 7 holes een slag extra. 
*bruto slagen minus handicapslagen = netto score 
Dit is jouw score en zo noteer je dat:  
HOLE 1  7/1  = 6 
HOLE 2  6/1  = 5 
HOLE 3  5/2   = 3 
Na afloop kijk je op het bord welke netto-scores  de ‘WECO’ heeft.  
Heeft hij op hole 1 ook een 6, dan noteer je een 0, heeft hij een 5 dan heb je een - , heeft hij een 7 

dan heb je een + 
De + + + + en - - - -  tel je op. Dat is de score die je op de kaart zet ! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SPELEN TEGEN DE PAR VAN EEN ‘WECO’ 
HOE NOTEER JE JOUW SCORE? 
 
Je hebt handicap 25. Je hebt dan overal een slag en op de moeilijkste 7 holes een slag extra. 
* bruto slagen minus handicapslagen = netto score  
Dit is jouw score en zo noteer je dat:  
HOLE 1  7/1  = 6 
HOLE 2  6/1  = 5 
HOLE 3  5/2   = 3 
Na afloop kijk je op het bord welke nettoscores  de ‘WECO’ heeft.  
Heeft hij op hole 1 ook een 6, dan noteer je een 0, heeft hij een 5 dan heb je een - , heeft hij een 7 

dan heb je een + 
De + + + + en - - - -  tel je op. Dat is de score die je op de kaart zet ! 
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Wild-wedstrijd 
 

Inleiding: 

Oorspronkelijk werd deze wedstrijd Crosscountrywedstrijd genoemd. Tegenwoordig heet de 

wedstrijd, Wildwedstrijd. Ook omdat de prijzen bestaan uit wild. Er wordt een apart parcours 

uitgezet, in die zin is het cross country. 

 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm Strokeplay 

Flight vierbal 

leeftijd  

handicap 0-36.0 

starttijd 10.00 uur              

Tee D rood; H geel 

Starten op  Shotgun 

Q NQ 

Inschrijven, kosten E-Golf4U; 20 euro  inclusief eten. Meedoen is mee eten 

Organisatie door WECO   

Prijzen Aparte D en H prijzen.  Wild (haas, parelhoender, eend en wijn) Deze prijzen 

worden beschikbaar gesteld door Thom Gaby. 

 
Bijzonderheden: Voor de wedstrijd overleg met Thom Gaby over de maaltijd en de prijs voor het 
eten. Eveneens overleg met de greenkeeper wie wat doet en wanneer. 
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IJSCUP 
 

Inleiding: 

Deze wedstrijd is voor het eerst in 2010 gespeeld als vervanger van de snertwedstrijd, omdat de 

deelname daaraan erg was teruglopen.  

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm 9 - holes Stableford 

Flight driebal 

leeftijd  

handicap 0 t/m 45*   

starttijd 13.00  

Tee H D geel/ rood 

Starten op  Hole 1  

Q NQ 

Inschrijven, kosten Geen inloop meer!  1 euro      

Organisatie door WECO 

Prijzen Overall winnaar krijgt de wisselprijs 

 
Bijzonderheden: 

• Looptijd half januari tot half maart 

• deelnemers mogen zeker bij wintergreens kiezen tussen geel en rood 

• De speler met het beste Stableford resultaat over vier wedstrijden is winnaar.  

• Let op: bij meer dan 1 wintergreen is 80% handicapverrekening verplicht 

• Bij laatste IJscup borrelhapje a 2 euro pp 
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Zilveren Tee / Zilveren Kruk     
Inleiding: 

In 1972 ingesteld door de wedstrijdcommissie ter herdenking van de baanopening. 

Gegevens wedstrijd 

Wedstrijdvorm 18-holes tegen Par 

Flight driebal 

leeftijd  

handicap Zilveren Tee    0 t/m 18.4 

Zilveren Kruk   18.5 t/m 36.0 

starttijd 11.00 uur              

Tee Heren geel   Dames rood  

Starten op  Oneven jaren ZT op hole 1 en ZK op hole 10 (op even jaren andersom); dus 

parallel ! 

Q Q 

Inschrijven, kosten E-Golf4U            3 euro   

Organisatie door WECO   

Prijzen Zilveren tee en zilveren kruk (blijven in het clubhuis)  

 
Bijzonderheden: 

• Bordwedstrijden, dus wisselprijs ook overhandigen (mag niet mee naar huis)! 

• Beide wedstrijden worden tegelijk gespeeld. 

• Titelhouders starten als eerste 

• Aantal deelnemers per wedstrijd maximaal 45 

• Beste 5 D en 5 H van beide wedstrijden in logboek noteren voor GVHJ 

      Volgende bladzijde kopiëren en uitdelen aan de spelers! 

 
Zilveren Tee  / Zilveren Kruk    
Wedstrijdvorm: Individueel tegen de par van de baan ( Q). Noteren van de score:   
* Netto betekent het aantal slagen dat u gedaan heeft minus de slag(en) die u op de hole krijgt 
- Indien een speler minder slagen dan netto par over de hole doet, wint men de hole en noteert 

men voor deze hole een ( +) 
- Maakt hij/zij netto evenveel slagen als de par , speelt men gelijk en noteert een (0) 
- Bij meer slagen dan netto par verliest men de hole en noteert een (-) 
- Naast de (+) en de (0) dient men bij de betreffende holes ook de bruto slagen te noteren!!! 
- Indien dit ontbreekt volgt diskwalificatie. 
- Indien geen score meer behaald kan worden dan s.v.p. de bal opnemen en een (-), en bij bruto 

een 9 noteren. 
- Het totaal van de score kaart (plussen en minnen met elkaar verrekend) geeft de eind score. 
 
Voorbeeld: 
U hebt een Playing Handicap van 32 
Hole 5, een par 5: u krijgt twee (2) slagen 
6 (bruto)     6 – 2 = 4  (netto)     Score :+ (plus)  U noteert : 6/2  + 
7 (bruto)     7 – 2 = 5 (netto)     Score :0 (nul)   U noteert : 7/2  0 
8 (bruto)     8 – 2 = 6 (netto)      Score :- (min)   U noteert : 8/2  - 
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Ladder Competitie 
 
De laddercompetitie wordt gespeeld in de zomermaanden. 
 
Laddercompetitie Lauswolt Reglement 2021 
De laddercompetitie start op 1 april. De eindwedstrijd wordt over 18 holes gespeeld in de week 
voorafgaand aan de slotwedstrijd van de Weco (Weco nodigt uit op … oktober 2022) Als na het 
vastgestelde aantal holes de stand gelijk is, zal de laatste wedstrijd worden beslist door een 
‘suddendeath play-off’ te beginnen op de 1e hole. Ook in de play-off is de 75% playing 
handicapverrekening van toepassing. Uitreiking van de ‘hoofdprijs’  vindt plaats tijdens ‘de Weco 
nodigt uit’. 
 
De laddercompetitie staat open voor alle leden (heren, dames en jeugd). Alle deelnemers kunnen 
tegen elkaar spelen. Deelnemers kunnen zich ook nog aanmelden gedurende de competitie. Ze 
starten dan ongeacht hun handicap op de onderste trede van de ladder. 

1. Deelname is niet vrijblijvend. Als de uitgedaagde zijn of haar wedstrijd niet binnen drie weken 
kan spelen dan neemt de uitdager de plaats van de uitgedaagde in op de ladder, ze wisselen dan 
van trede op de ladder.  

2. Bij de start van de laddercompetitie staan de twee deelnemers met de hoogste handicap op 
trede 2 en de deelnemers met de laagste handicap onderaan de ladder. Trede 1 blijft onbezet tot 
de eindwedstrijd wanneer de twee deelnemers op trede 2 om de ‘eer’ spelen.  

3. De actieve handicap bij de start van de competitie bepaalt de startpositie op de ladder. 
Tussentijdse veranderingen in de handicap van een deelnemer hebben geen consequenties voor 
de positie op de ladder. Nieuwe deelnemers starten altijd onderaan de ladder, ongeacht hun 
handicap.  

4. De spelvorm is matchplay met 75% playing handicapverrekening (zie toelichting).  
5. De wedstrijd wordt als regel over 18 holes worden gespeeld tenzij beide deelnemers 9 holes 

afspreken. De uitgedaagde deelnemer bepaalt welke 9 holes men loopt. De heren spelen van 
geel en de dames spelen van rood tenzij beide deelnemers anders afspreken.  

6. Een deelnemer mag alleen een andere deelnemer uitdagen die één of twee tredes hoger op de 
ladder staat.  

7. De uitdager neemt met de uitgedaagde contact op per e-mail of per telefoon en maakt een 
afspraak. De deelnemers bepalen samen dag en tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. 
Gewoon spelen als je elkaar tegenkomt op de golfbaan kan natuurlijk ook.  

8. Een uitdaging mag niet plaats vinden in een reguliere wedstrijd van de golfclub.  
9. De uitdager is verantwoordelijk voor de aanmelding en rapportage van de wedstrijd. Hij /zij 

stuurt per omgaande een bevestigingsmail aan de uitgedaagde met een cc van de mail naar de 
wedstrijdleiding : Anneke Jelsma (ajajelsma@gmail.com) en Marian Koelmans 
(maekoelmans@me.com)  

10. Na de gespeelde wedstrijd wordt de uitslag binnen 24 uur na de wedstrijd door de uitdager 
gemeld aan ajajelsma@gmail.com en maekoelmans@me.com. De uitdager stuurt de 
uitgedaagde een cc (kopie) van deze mail.  

11. De uitslag wordt gemeld in de vorm: namen deelnemers, winnaar, de eindstand (bijvoorbeeld 
4/3), of bij gelijke stand all square en de datum van de wedstrijd.  

12. Als de uitdager de wedstrijd wint dan neemt hij op de ladder de plaats in van de uitgedaagde, ze 
wisselen van trede op de ladder. Bij all square of verlies van de uitdager verandert er niets in de 
stand op de ladder.  

13. Het is niet toegestaan om binnen 1 week na de wedstrijd tegen dezelfde speler te spelen.  
14. Op de website van de golfclub wordt de ladder in de vorm van een driehoek uitgetekend en kan 

iedereen op ieder moment zien wat de stand is. De wedstrijdleiding zal deze stand steeds 

mailto:ajajelsma@gmail.com
mailto:maekoelmans@me.com
mailto:ajajelsma@gmail.com
mailto:maekoelmans@me.com
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actualiseren aan de hand van de doorgekregen uitslagen. In het clubgebouw komt de ladder te 
hangen met alle namen van de deelnemers en hun positie op de ladder.  

15. Als een uitgedaagde 2 keer een uitdaging van dezelfde speler weigert, dan wisselen de spelers 
van plaats op de ladder. 

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van de laddercompetitie. Als 
zij niet tot een besluit kunnen komen, overleggen zij met de wedstrijdcommissie.  

Toelichting 75% handicap verrekening 
Speelster A heeft een playing handicap van 32 en speler B een playing handicap van 18. 
Het verschil in handicap is 14 en 75% hiervan is 10,5 en dat wordt afgerond naar boven op 11. 
Speelster A krijgt over de holes met stroke index 1 t/m 11 één slag extra t.o.v. speler B.  
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Carrouselwedstrijd 
 
Deze wedstrijd werd in 2019 voor het eerst georganiseerd als afsluiting van de golfweek en was een 
groot succes. 
Alle deelnemers mogen per persoon 1 gast uitnodigen. De kosten voor de gast zijn  € 3. 
Met Thom Gaby overleggen wat er wordt gegeten en tegen welke kosten. 
Met de evenementen commissie overleggen hoe de muziek wordt georganiseerd; 
evenementencommissie regelt verder de muziek. 
 
 

Gegevens wedstrijd 

wedstrijdvorm carrousel 

Flight 6 

leeftijd  

handicap 0 t/m 45 

starttijd 13.00 uur              

Tee Heren geel   Dames rood  

Starten  Hole 1  

Q  nee 

Inschrijven, kosten E-Golf4U            3 euro   

Organisatie door WECO   

Prijzen Door de WECO te bepalen 

 
Logboekverslag 
 

Wedstrijd  datum  

leiding  inleg  

Uitslag en kosten 

 naam  score   Prijs  kosten 

     

     

     

     

     

     

     

Beste bruto    

Longest dames    

Longest heren    

Neary dames    

Neary heren    

                                                                                                                   

totaal  
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 checklist          aankruisen 

1 Uitslagen op internet  Ja            nee        nvt 

   

2 Prijzen en kosten in logboek genoteerd  Ja            nee        nvt 

3 Dit verslag volledig ingevuld  Ja            nee        nvt 

4 Dit logboekverslag, startlijst, inschrijflijst en uitslaglijst opbergen in de 

map 

 Ja            nee        nvt 

5 Indien Bordwedstrijd: gegevens aan Dick Faas  doorgeven   Ja            nee        nvt 

 


