
 
 

Data : :

Wedstrijdvorm : :

Starthole : :  hole 1 (2x)

Aanmelden : :

Inleg : :

Categorie : :

Introducés : :

Starttijden : In november vanaf 08.30 uur :

 

Finale :

Data : :

Wedstrijdvorm : Stableford 1 x 9 holes, Qualifying. :

Starthole : :

Aanmelden : :

Inleg : :

Categorie : :

Introducés : Niet mogelijk. :

Starttijden : :

Finale : Op 28 maart is de slotdag met prijsuitreiking van de totale competitie.   :     

    WECO-wedstrijden winter 2018-2019  het Woold

t/m vrijdag 18:00 uur via de website of op de zuil. 

Dames en Heren kunnen afslaan  vanaf de gele, blauwe of rode Tee

-----Op 25 maart is de finaledag met shotgun-wedstrijden en prijsuitreiking van de totale competitie.-----

      Einduitslag  is beste 75% van totaal gespeelde wedstrijden. (bij 20 wedstrijden = beste 15)

DE VIER EIJCKENBAAN  GEZANDEBAAN

20 maandagen van 5 november t/m 25 maart. 20 maandagen van 5 november t/m 25 maart.

1 x 9 holes - Stableford,  Qualifying 2 x 9 holes - Stableford, Qualifying.

Vanaf 9.30 uur

Daarna  vanaf 09.00 uur

Dames- EHCP 0 - 54.0

€ 3,- per speler eenmalig.

€ 3,- per speler eenmalig.

Dames- en Heren, EHCP 0 - 54.0

Oneven weeknummers op hole1, even weeknummers op hole 10

2e donderdag van de maand altijd hole 10

Week vooraf t/m woensdag voor de wedstrijddag tot 12 uur.

Inschrijven op de wedstrijddag is niet mogelijk.

Iedere donderdag vanaf 1 november t/m 28 maart.

DE VIER EIJCKENBAAN  

Vanaf 9.30 uur

Op  Gezandebaan  n.v.t.

Vanaf 9.30 uur

Niet mogelijk.

Niet mogelijk.

Week vooraf t/m woensdag voor de wedstrijddag tot 12 uur.

Inschrijven op de wedstrijddag is niet mogelijk.

hole 1

Geen Inleg

Dames- (met minimaal baanpermissie).

Stableford 2 x 9 holes,  Qualifying.

Iedere donderdag vanaf 1 november t/m 28 maart.

GEZANDEBAAN

------Wedstrijden blijven  Qualifying afhankelijk van baanstatus  tot winterhandicap ingaat.-----

-----Vanaf dan zijn de wedstrijden winter-Qualifying.-----

------Wedstrijden blijven  Qualifying afhankelijk van baanstatus  tot winterhandicap ingaat. ------

-----Vanaf dan zijn de wedstrijden winter-Qualifying-----

-----laatste donderdag van de maand  fun-wedstrijden (geen  Qualifying)-------

Niet mogelijk.

€ 3,- per speler eenmalig.

Dames- en Herencategorie. (met minimaal baanpermissie).

Oneven weeknummers op hole1, even weeknummers op hole 10

Week vooraf vanaf maandag 09.00 uur Week vooraf vanaf maandag 09.00 uur 

Inschrijven op de wedstrijddag niet mogelijk. Inschrijven op de wedstrijddag niet mogelijk.

t/m vrijdag 18:00 uur via de website of op de zuil. 

 

Ladiesday 

Maandag- 
Wintercompetitie 


