
Wedstrijdreglement Woensdaginloop winter 
 

Doel: 

Leden (eventueel samen met hun gasten) in een ongedwongen sfeer op de woensdagmiddag een 9 

holes wedstrijd te spelen. Na afloop van de wedstrijd kan er gebruik worden gemaakt  van een 

speciaal dagmenu. 

 
Speelperiode 
Woensdagmiddag van 28 september 2022 t/m 29 maart 2023. 
Starttijd varieert met zonsondergang; laatste starttijd ongeveer 2,5 uur voor zonsondergang. 
De vroegste starttijden zijn in december rond 13:00 uur.  
Kijk hiervoor in E-golf4u voor de tijden van de betreffende week. 
 
Speelgerechtigd 

• Alle leden met speelrecht Vier Eijckenbaan van golfclub Het Woold  

• Ieder lid met speelrecht op de Vier Eijckenbaan kan een gastgolfer 2 keer gratis uitnodigen 
(daarna € 10,-). 

• Leden Gezandebaan kunnen deelnemen € 10,- of op uitnodiging 2x gratis. 

• Alle zogenaamde 'vrije golfers', ook wel vrienden van het Woold genoemd € 10,- of op 
uitnodiging 2x gratis 

• Alle deelnemers dienen te beschikken over een Hcp 54 of lager. 

• Wij spelen volgens de R&A golfregels en volgens de lokale regels van de baan. 
 
Wedstrijdvorm 
9 holes Stableford met Ringer score competitie 
Playing handicap = max 40.0.  
Alle wedstrijden zijn non qualifying.  
 

Baan 
Vier Eijckenbaan hole 1 t/m 9. Bij meer dan 30 inschrijvingen zijn extra 
tee times beschikbaar op hole 10 t/m 18 in overleg caddiemaster. 
 
Aantal deelnemers 
Maximaal aantal deelnemers per wedstrijd is 36 personen, (30 + event. 2 
extra op hole 10).  
Kijk voor de starttijden wekelijks op onze website onder info -> wedstrijd 
woensdag inloop. 
 
      

Aanmelding 
Inschrijving voor alle deelnemers vanaf woensdag een week voor de wedstrijd tot de wedstrijddag 
ca. 2 uur voor begin van de wedstrijd. Daarna kun je nog inschrijven tot laatste starttijd, mits een 
flight twee spelers heeft. 
De “Vrienden van het Woold” en leden van de Gezandebaan kunnen zelf inschrijven.  
Leden Vier Eijckenbaan mogen een introducé 2x gratis uitnodigen (dit mogen mensen van buiten de 
vereniging zijn maar ook leden Gezandebaan en vrije golfers), deze worden samen met hun 
gastheer/vrouw ingedeeld. Gastspelers dienen bij opmerkingen te staan met WHS zodat deze door 
de wedstrijdleiding toegevoegd kunnen worden aan de deelnemerslijst. 
 Er kan gekozen worden voor starten vanaf Geel, Blauw, Rood of Oranje. Tevens kan gekozen 
worden voor wel/niet een maaltijd door het kiezen van Horeca. Af te rekenen bij de horeca. 

Bij slecht weer vanaf 12:00 uur vermelding op de site onder info wedstrijden -> woensdag inloop, of 
de wedstrijd doorgaat. 



 
Kosten voor deelname  
Er is dit jaar geen inschrijfgeld. 
Kosten voor de greenfee-spelers te voldoen bij de Caddymaster/receptie.  
 
Indeling 
Woensdag ca. 2:00 uur voor de wedstrijd deelt de wedstrijdleiding de ingeschreven spelers in en 
publiceert deze  op de website.  
Geen voorgedrukte score kaarten. De spelers vullen zelf de kaart in. 
 
Prijzen 
Op de slotdag wordt er een fun wedstrijd gespeeld deze telt niet mee in de Ringer score. Behalve 
voor gelijk geëindigde spelers, deze spelen een finale op de fun dag. 
Daarna is er een prijsuitreiking 1e of 2e periode.  
Bij gelijke stand wint de speler met laagste WHS. 
 
Verwerken wedstrijd 
Na de wedstrijd voeren de deelnemers de kaart in via de terminal of via de E-golf4u-app op de eigen 
smartphone. 
De “Vrienden van het Woold” en Gezandebaan-leden kunnen zelf de kaart invoeren op de terminal.  
De  gastspelers geven de kaart aan de wedstrijdleiding voor invoering score. Na invoeren van de 
laatste kaart de wedstrijd verwerken in Egolf4u. De uitslag van die dag staat dan op de site onder  
E-golf4u. 
 
Commissie woensdag inloop 
 


