
 DE VIER EIJCKENBAAN  GEZANDEBAAN
Data :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie 1 :

Categorie 2 :

 

Starttijden :

Wedstrijdvorm :

Finale :

Opmerking :

DE VIER EIJCKENBAAN  GEZANDEBAAN
Data :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie :

Starttijden :

Wedstrijdvorm :

Finale :

Opmerkingen :

30 mei  i.v.m. Hemelvaartsdag geen competitie

 DE VIER EIJCKENBAAN   
Data :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie :

Introducés :

  

Starttijden :

Wedstrijdvormen :

Competitie :

Opmerking :

  

DE VIER EIJCKENBAAN   

Data :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie 1 :

Categorie 2 :

Starttijden :

Wedstrijdvormen :

 

Dagprijzen :

Finale :

   Blad 1

Mix-categorie 9 holes (Hcp 0 - 54) ---------------

Start categorie 1 start op hole 1, categorie 2 op hole 10.  

vanaf 09:00 uur.  

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

2 maal per  maand een andere spelvorm (Non  Qualifying).  

22 april (Pasen) en 10 juni( Pinksteren) geen competitie.                                                                                                              

vanaf 08:00 uur Vanaf 09:00 uur. 

1 x 18 holes of 1 x 9 holes- Stableford, Qualifying. 2 x 9 holes - Stableford, Qualifying.

Per wedstrijd is bij het inschrijven een vrije keuze voor het afslaan vanaf  gele, 

blauwe of rode tees. Indien niet gekozen is heren /geel en dames/rood  

Op 28 oktober is de finaledag met shotgunwedstrijd en prijsuitreiking van de totale competitie Vier Eijcken- en Gezandebaan.

29 maandagen van 1 april t/m 28 oktober. 29 maandagen van 1 april t/m 28 oktober.

Week vooraf van maandag 09:00 uur Week vooraf van maandag 09:00 uur 

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

Eenmalig € 3.00 per speler voor de gehele competitie Eenmalig € 3.00 per speler voor de gehele competitie

Mix-categorie  18 holes (Hcp 0 - 54) Mix-categorie 2 x 9 holes (Hcp 0 - 54)

1 x 9 holes -  Stableford 

Wedstrijd is non qualifying

Er zijn 3 opvolgende competities. Voorjaarscompetitie-Zomercompetitie-Nazomercompetitie (3x8 weken)

 Speciaal Wooldmenu Inloop Golfrestaurant Volentieri is mogelijk.

Iedere donderdag vanaf 4 april t/m 31 oktober Iedere donderdag vanaf 4 april t/m 31 oktober

Week vooraf t/m  woensdag 12:00 uur voor de wedstrijd. Week vooraf t/m  woensdag 12:00 uur voor de wedstrijd.

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

Eenmalig € 3.00 per speler voor de gehele competitie  ----------------

Dames-categorie 9 holes  (Hcp 0 - 54) Dames-categorie 2 x 9 holes  (Hcp 0 - 54)

Start afhankelijk van omstandigheden op hole 1 of hole10 Vanaf 09:30 uur.

24 woensdagen van 3 april  t/m 11 september 

€ 2,00  per speler  per wedstrijd.

Mix-categorie 9 holes  ( Hcp 0 - 54)

Introducés met baanpermissie mogelijk (Greenfee 9 holes)

Op 22 augustus  vriendinnendag met aansluitend een diner voor de deelnemers Vier Eijcken- en Gezandebaan.                            

Op 31 oktober is de finaledag met prijsuitreiking van de  competities Vier Eijcken- en Gezandebaan.                                             

t/m 17 april-16:00 uur tot 18:00 uur,   zomer 16:30 uur tot 18:30 uur, vanaf 21 aug. weer van 16:00 uur tot 18:30 uur

Vanaf 2 weken voor de wedstrijd tot donderdag 18:00 uur voor de wedstrijd via de website of zuil.

€ 2,00  per speler  per wedstrijd.

Mix-categorie Hcp 0 - 18,4

Mix-categorie Hcp 18,5 - 36.0.

Vanaf 08:30 uur op hole1, categorie 1 spelers starten het eerst.

Categorie 1 speelt 18 holes Strokeplay met Hcp-verrekening. Wedstrijd is Qualifying.

Categorie 2 speelt 18 holes Stableford. Wedstrijd is Qualifying.

Iedere wedstrijd dagprijzen + longest drive en neary.

Op 12 oktober is de finaledag met prijsuitreiking van de totale competitie.

WECO-wedstrijden zomer 2019  het Woold

Vanaf 30 min voor eerste starttijd tot  10 min voor laatste starttijd in clubhuis via de zuil.

vanaf 16 maart  iedere 2e zaterdag v.d. maand  t/m oktober.(13 juli verschuift naar 20 juli i.v.m. clubkampioenschappen)



DE VIER EIJCKENBAAN   

Data :

Aanmelden :

Inleg : € 15  per team  voor de gehele competitie (voor de prijzen). 

Categorie :

Starttijden :

Wedstrijdvormen : Matchplay 2x Single en Four Ball Better Ball

Finale :

Buggy & Caddy : Deelnemers mogen gebruik maken van een caddy, echter wel onder voorwaarden dat slechts per flight per team één caddy is toegestaan. 

Buggy toegestaan

Opmerking : De wedstrijd van 28 april verschuift naar 5 mei

DE VIER EIJCKENBAAN  

Data :

Aanmelden :

Inleg :

Starttijden :

Categorie 1D en 1H :

Categorie 2D en 2H :

Buggy & Caddy :

DE VIER EIJCKENBAAN  
Data :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie 1H :

Starttijden Cat. 1H :

Categorie D en 2H

Starttijden D en 2H :

Buggy & Caddy :

DE VIER EIJCKENBAAN  GEZANDEBAAN
Datum :

Aanmelden :

Inleg :

Categorie 1D en 1H :

Categorie 2D en 2H :

  

Starttijden :

Wedstrijdvorm :

Buggy & Caddy : Idem.

Indien niet vermeld: 

  - Zijn introducés niet toegestaan. Blad 2
 

Buggy alleen voor handicarthouders toegestaan. Caddy toegestaan.

De wedstrijden zijn met 100% handicapverrekening

Op 26 oktober is de finaledag met prijsuitreiking van de totale competitie met aansluitend de mogelijkheid voor een gerecht naar keuze winnende land.

Buggy niet toegestaan. Caddy toegestaan.

Shotgun   11:30 uur. Shotgun  14:30 uur

Strokeplay 18 holes met handicapverrekening Strokeplay 2 x 9 holes met handicapverrekening

en junioren vanaf 14 jaar hcp 0 - 18,4 

Senioren hcp 18,5- 54,0  Dames en Heren --------------

  

Gratis deelname. Gratis deelname.

Damescategorie en Herencategorie. (Hcp 0 - 18,4) Senioren(min. baanpermissie).

Zaterdag  2 x 18 holes, zondag 1 x 18 holes.(starttijden vanaf 07:00 uur mogelijk). Afslaan vanaf wit.

Damescategorie en Herencategorie. (Hcp 0 - 54) en junioren vanaf 14 jaar hcp 0 - 18,4.  Dames vanaf blauw, heren vanaf geel.

Zaterdag  1 x 18 holes + 1x 9 holes, zondag 1 x 18 holes.

Zondag 6 oktober. Zondag 6 oktober.

Finale weekend is 13 - 14 juli. Categorie 1 ( laatste 16), categorie 2 (laatste 4). 

Vanaf 1 maart  tot 1 april via de website of zuil. 

- Zijn buggy's op de Vier Eijckenbaan voor handicarthouders toegestaan.

WECO-wedstrijden zomer 2019  het Woold
vanaf 30 maart  iedere laatste zaterdag v.d. maand t/m oktober.

Inschrijving per team vanaf 5 februari tot 8 maart voor de gehele competitie (team=  6 spelers D/H)

Mix-categorie Hcp 0 - 54. max. wedstrijdhcp=36

Vanaf 08:30 uur 

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september

.( Afhankelijk van inschrijvingen ook voorrondes)

Vanaf  16 juli tot 14 augustus via de website of zuil. 

Gratis deelname.

Herencategorie. (Hcp 0 - 54) en junioren vanaf 14 jaar hcp 0 - 18,4  

Gratis deelname.

Voorrondes volgens onderlinge afspraak. Start voorrondes vanaf 13 april

Damescategorie en Herencategorie (18 holes). Winnaar D+H  zijn Clubkampioen Matchplay. Cat. 1 speelt vanaf de backtee(heren wit-dames blauw)

Buggy in categorie 1 niet toegestaan.Voor handicarthouders in categorie 2 wel toegestaan. Caddy toegestaan

Damescategorie en Herencategorie 50+ .(18 holes). Heren spelen vanaf geel, dames vanaf rood

In de maand september via de website of zuil. In de maand september via de website of zuil.


