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Voorwoord 
 

Clubwedstrijden worden hervat. 

Het zomerseizoen 2021 staat weer voor de deur. Helaas is het nog 
onzeker of wij zoals gebruikelijk onze eerste wedstrijd op woensdag 7 april a.s. weer ouderwets 
kunnen spelen. Ondanks maatregelen en vaccinaties tegen het Corona virus blijft de situatie nog 
steeds onzeker. Uiteraard heeft de Welderns commissie zich voorbereid op de start van het 
zomerseizoen. We hebben moeten overleggen via digitale vergaderingen en dat is op zich prima 
verlopen. In mijn vorig bericht aan jullie, dat ik gestuurd heb na de persconferentie van 8 maart, 
kon ik mededelen dat we weer met drie en zelfs met vier personen in een flight konden gaan 
spelen. Helaas moest ik ook aangeven dat we nog geen wedstrijden mochten gaan organiseren.   

Wij hebben daarna de volgende persconferentie van dinsdag 23 maart afgewacht. Hoge 
verwachtingen waren gewekt door het kabinet om een perspectief te bieden aan een onder de 
Corona maatregelen zuchtend Nederland. Als Welderns commissie hebben we kort na die 
persconferentie wederom een digitale vergadering gehouden. Uiteraard hoopten we als 
commissie te horen dat Nederland “weer (een stukje) van haar vrijheid zou terugkrijgen”. 
Uiteraard moet dit wel op een verantwoorde manier gebeuren en niet op een wijze waarop de 
leider van een politieke groepering ons in wil laten geloven.  

Bovenstaande verkiezingsslogan heb ik in aangepaste vorm “geleend”. Ik hoop dat jullie je niet aan 
mijn kleine zinspeling op de verkiezingscampagne zullen storen.  Door de oplopende besmettingen 
en toenemende ziekenhuisopnames heeft het kabinet nog niet tot significante verdere 
versoepelingen van de Corona maatregelen besloten. De verruiming van de avondklok van 9 naar 
10 uur ’s avonds helpt ons als golfers niet echt. Dat is voor ons allen geen goed nieuws. Toch is er 
wel een beetje goed nieuws. Het bestuur van de golfclub heeft namelijk na rijp beraad besloten 
om toch een mogelijk te bieden tot het spelen van clubwedstrijden. Wel zullen daar stringente 
voorwaarden aan verbonden worden waarover later meer.  Dit impliceert dat we m.i.v. 31 maart 
a.s. weer Welderns wedstrijden kunnen gaan organiseren. Vanaf morgen kunnen jullie je hiervoor 
inschrijven.  

Voorwaarden 

De voorwaarden waaronder de wedstrijden gespeeld kunnen worden zijn bij de trouwe Welderns 
deelnemers al wel bekend. In de periode oktober/november 2020 hebben wij namelijk al 
overeenkomstig die voorwaarden gespeeld. In het kort komt het erop neer dat opeenhoping van 
deelnemers overal moet worden voorkomen, dus b.v. geen wedstrijdtafel en prijsuitreiking, 
Spelers houden niet alleen zelf hun scores bij maar voeren die na afloop ook digitaal in uiteraard 
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na digitale goedkeuring van de marker. Een soort zelfbedieningssysteem dus om contacten zoveel 
mogelijk te vermijden. Bij het versturen van de startlijsten zal een compleet overzicht van de 
voorwaarden worden meegestuurd. De commissie is verheugd dat we weer Welderns wedstrijden 
kunnen gaan organiseren ook al is het niet zoals vanouds met na afloop een prijsuitreiking en een 
drankje op hole 19. 

Zomercompetitie 2021 

Het zomerseizoen en dus ook de zomercompetitie start formeel op 7 april a.s. Gezien het 
bovenstaande zullen de wedstrijden aanvankelijk onder strenge voorwaarden gespeeld worden. 
Wanneer we de wedstrijden weer kunnen gaan spelen zoals we dat gewend waren is onzeker 
maar kan nog wel enkele weken duren. Toch delen wij in het vervolg van dit bericht vast de 
algemene en meer specifieke informatie betreffende de organisatie van de Welderns wedstrijden 
in het komende zomerseizoen. Nemen jullie daar s.v.p. grondig kennis van. Dat voorkomt 
onduidelijkheden en misverstanden in de loop van het seizoen. Ook als jullie al jaren aan de 
Welderns wedstrijden deelnemen, verzoek ik jullie e.e.a. toch goed te lezen en waar nodig ook toe 
te passen. Het is niet alleen “oude kost”, er staan ook nieuwe zaken in b.v. over het nieuwe WHS.     

 
A. Algemeen 

 
1. De Welderns wedstrijden worden gespeeld volgens het Wedstrijdboekje 2021 dat U op de 

website van de golfclub kunt vinden. 
2. De startlijsten voor alle wedstrijden worden op het ledenportaal gepubliceerd. U krijgt 

vanuit E-Golf4U een e-mail met de startlijst en eventueel nadere bijzonderheden. De 
inschrijving staat open tot maandag 14.00 uur voor de wedstrijd van de woensdag. De 
startlijst wordt uiterlijk dinsdag 18.00 uur op het ledenportaal gepubliceerd. Afmeldingen 
voor de wedstrijd telefonisch of per app. bij de startlijstmaker van die week. 

3. De startlijstmaker houdt, indien mogelijk, rekening met verzoeken om op een 
bepaalde tijd (vroeg/laat) of starten van een bepaalde hole voor zover dit door 
fysieke omstandigheden van de deelnemer wordt aangegeven. 

4. De commissie honoreert geen verzoeken om niet met iemand te willen spelen en 
honoreert verzoeken om wel met iemand te spelen alleen in incidentele gevallen.   

5. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste score op de 
scorekaart. Er worden geen van een sticker voorziene scorekaarten meer uitgedeeld. Na 
afloop van de wedstrijd zet de deelnemer zelf zijn scores in E-golf4U. De marker ziet erop 
toe dat de juiste scores worden ingevoerd en keurt de ingevoerde scores digitaal goed. 

6. Niet correct ingevoerd kan leiden tot diskwalificatie, dit ter beoordeling van de 
Wedstrijdleider. 

7. De commissie vraagt steeds aandacht voor het voorkomen van traag spel. Zorg voor 
doorstroming en verlies de flight die voor u loopt niet uit het oog. 

8. De wedstrijdleider maakt iedere week een kort verslag van de gespeelde wedstrijd. 
Stuurt dit per e-mail naar de Welderns deelnemers en laat het op de site van de golfclub 
plaatsen. 
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B. WHS en wedstrijden 
 

1.  De invoering van het World Handicap Systeem (WHS) heeft niet alleen gevolgen voor de 
handicapberekening maar ook voor de wedstrijdvormen die wij als Welderns de 
afgelopen jaren organiseren. 
Gebruikelijk was dat we de ene week Qualifying wedstrijden speelden en de andere 
week Fun wedstrijden. 

2.  De doelstelling van het WHS is om zoveel mogelijk kaarten te verzamelen om zo een 
reële handicap van een speler vast te kunnen stellen. In principe zijn alle wedstrijden 
nu Qualifying wedstrijden als de baan aan qualifying condities voldoet.  
Wedstrijdvormen die nog als Fun gespeeld kunnen worden zijn texas scamble en 
greensome en foursome wedstrijden. 

3.  Een Q kaart kan o.a. worden ingevoerd voor 1 t/m 9, 10 t/m 18 en 1 t/m 18 holes. Voor 
de Welderns Q wedstrijden gelden in principe 1 t/m 9 of 1 t/m 18 holes. 

4.  In het WHS is de digitalisatie doorgevoerd. Papieren scorekaarten, die bij het 
aanmelden voor de wedstrijd worden uitgereikt, worden slechts als hulpmiddel tijdens 
de wedstrijd gebruikt. De speler voert zijn scores in E-Golf4U via zijn smartphone in. De 
marker keurt de ingevoerde scores digitaal goed. 

5.  De marker (in een 3-bal) wordt bepaald door de volgorde op de startlijst: speler 2 is de 
marker van speler 1, speler 3 is de marker van speler 2 en speler 1 is de marker van 
speler 3. 

 6.  Het WHS laat de grens van 36.0 los. Golfers gaan nu ook stijgen tot een handicap van 
max. 54.0. Om te voorkomen dat de hogere handicappers langer over de baan gaan 
doen omdat ze meer slagen meekrijgen wordt geadviseerd ook andere kleuren als 
afslagplaats te gebruiken dan de tot nu toe gebruikelijke: geel voor de heren en rood 
voor de dames. In E-golf4U kan aangegeven worden van welke kleur (wit, blauw, geel, 
rood of oranje) afgeslagen gaat worden. Het aantal extra slagen wordt bij het kiezen 
van een bepaalde (afslag)kleur door E-Golf4U aangegeven. 

 
C. Qualifying wedstrijden 

 
1. In het voorgaande staat al aangegeven dat we het schema om per 14 dagen een 

qualifying wedstrijd te spelen moeten verlaten. Het merendeel van de wedstrijden 
zullen qualifying zijn, echter gelardeerd met een aantal Fun wedstrijden.  

2. Tijdens de zomerperiode hebben de Welderns op alle woensdagen een starttijd van 8.30 
uur tot 13.00 uur.          Met de golfclub en de BV hebben we de afspraak dat we altijd uiterlijk 
13.00 uur hole 1 voorbij zijn en dat daarna hole 1 vrij is voor andere spelers. 

3. De 18 holes wedstrijden starten tussen 9.00 uur en 12.00 uur vanaf hole 1 en vanaf 08.50 
uur tot 1 0.00 uur ook vanaf hole 11. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er iets 
vroeger gestart worden maar niet vroeger dan 08.30 uur. 

4. De 9 holes wedstrijd start rond 12.00 uur voor de wedstrijd over de eerste 9 holes. 
5. Als hole 19 geopend is zal de prijsuitreiking van beide wedstrijden rond 16.00 uur 
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plaatsvinden. 
6. Masterplaats 2022 

Gebruikelijk was dat de winnaars van een 18 holes Q wedstrijd een uitnodiging ontving voor 
de Masterwedstrijd van het volgende jaar. Het bestuur van de club heeft hiervoor een andere 
keuze gemaakt. Tijdens de zomercompetitie 2021 zijn voor de Welderns deelnemers 3 
Masterplaatsen 2022 te behalen, namelijk 1 voor de winnaar van het klassement over de 1e 
10 qualifying 18 holes wedstrijden, 1 voor de winnaar van het klassement over de 2e 10 
qualifying 18 holes wedstrijden en 1 voor de winnaar van het klassement over alle 20 
qualifying 18 holes wedstrijden.  
 

D. Fun wedstrijden 
 

1. Door het aangepaste beleid m.b.t. qualifying wedstrijden wordt het aantal Fun wedstrijden dat 
gespeeld gaat worden beperkt. Toch zal het programma voor de Welderns worden gelardeerd 
met een aantal Fun wedstrijden   

2. De 18 holes Fun wedstrijd start vanaf 9.00 uur in een halve shot gun vanaf de holes 1 en 11 
t/m 18. 

3. Het spelen van een halve shotgun betekent ook het starten vanaf hole 15, 16 en 17. Om 
vooral spelers met een minder goede fysieke conditie te ontzien zullen vooral de spelers in 
een handicart van deze holes starten.   

4. Deelnemers van 75 jaar en ouder en deelnemers met een fysieke beperking ( die bekend zijn 
bij de commissie) worden zoveel als mogelijk ontzien om te starten vanaf hole 15, 16 en 17. 

5. De 9 holes wedstrijd start vanaf hole 1 zodra de laatste flight van de 18 holes wedstrijd hole 
1 gepasseerd is. 

6. Bij een aantal Fun wedstrijden wordt een regelvraag aan de deelnemers 
voorgelegd. De antwoorden worden besproken tijdens de prijsuitreiking. 

7. De prijsuitreiking zal rond 14.30uur plaatsvinden. Indien prijswinnaars niet aanwezig zijn 
gaat de prijs naar de volgende in de klassering van de wedstrijd. 
 

E. De prijzen 
 
1. Q wedstrijden 18 holes, doosjes met3 balletjes 

– 1eprijs 3 d o o s j e s  
– 2eprijs 2 d o o s j e s  
– 3eprijs 1  doosje 

2. Q wedstrijden 9 holes 
– 1eprijs 1doosje 

Indien de prijswinnaars niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking worden de doosjes 
met balletjes bewaard voor de betreffende winnaars. 

3. Fun wedstrijden 
De keuze van de soort prijs is helemaal vrij. Min of meer seizoengebonden prijzen en 
mogelijkheid van te goed bonnen. 
– Voor de 18 hole wedstrijd zijn er prijzen voorde 1ste, 2de en3de 
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geklasseerde. 
– Voor de 9 holes wedstrijd is er een prijs voor de 1ste geklasseerde. 
Indien de prijswinnaars niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking worden de prijzen uitgereikt 
aan de volgende geklasseerde. . De prijzen van Fun wedstrijden worden niet bewaard. 

4 Birdies 
Deelnemers die een of meerdere birdies tijdens een wedstrijd scoren ontvangen                                                                                      een tinnen 
golf birdie als prijs. 

 
F. Bijzondere wedstrijden 
 
Als gevolg van de nog grote onzekerheid omtrent de Corona maatregelen, heeft de Welderns 
commissie besloten de gebruikelijke bijzondere wedstrijden zoals o.a. de Kees van Mierlo Bokaal en 
de Senioren invitatie wedstrijd nog niet in te plannen. 
Om toch enig perspectief te bieden hebben we de datum voor de traditionele Slot- wedstrijd op 
Bleijenbeek wel vastgesteld namelijk op 20 oktober 2021. 
Over het doorgaan van de overige bijzondere wedstrijden zullen wij jullie op de hoogte houden.   
 
G. Competities 
 
1. In E-Golf4U worden de klassementen voor 8 competities bijgehouden: 

 
• Zomerklassement 18 holes Q en Fun wedstrijden gecombineerd (wisselbeker) 
• Zomerklassement 9holes Q en Fun wedstrijden gecombineerd  (wisselbeker) 
• Zomerklassementen (3) 18 holes Q wedstrijden (drie Masterplaatsen)  
• Zomerklassement 9 holes Q wedstrijden  
• Ringer-score 18 holes (wisselbeker) 
• Ringer-score 9 holes (wisselbeker) 

 
2. Puntentelling zomerklassementen 

 
• Voor de 18 holes: 35, 32, 29, 26, 23, 20, 1 9, 18 … 1, voor de eerste 25  

plaatsen. 
• Voor de 9 holes:13, 11, 9, 7, 5, 3, 2… 1, voor de eerste 20 plaatsen. 
• Het zijn individuele klassementen. De resultaten van teamwedstrijden tellen     niet mee in 

deze klassementen. 
 

3. Ringer-scores 
 

De resultaten van de beste score per hole tijdens qualifying wedstrijden worden voor 
beide competities inE-Golf4U bijgehouden. De netto Ringer-score wordt verkregen door 2/3 
van de meest recente WHS af te trekken van de ringer-score. Dit wordt door de commissie 
handmatig bijgehouden omdat E-Golf4U dit niet ondersteund. 
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H. Financiën 
 
1. De financiële bijdrage voor deelname aan de Welderns wedstrijden van het zomerseizoen 

is €20,-- per deelnemer.  Deze bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van de wedstrijd 
prijzen. Tevens wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor de zo genoemde “lief en leed 
pot” en soms voor een kleine versnapering bij een van de bijzondere wedstrijden. 

2. Namens onze penningmeester verzoeken wij jullie om het bedrag van €20,-- voor 15 april 
a.s. over te maken op de rekening van Golfclub Welderen NL33 RABO 0127 4809 35.  

 

I. Tot slot 

Wij realiseren ons dat er nog steeds onzekerheden zijn rond de Corona maatregelen. Helaas is dit 
daardoor geen ideale start van het zomerseizoen 2021. Wij realiseren ons dat naast het spelen van 
wedstrijden het sociale contact op hole 19 een belangrijke Welderns doelstelling is. Daarom hopen 
wij met jullie op het spoedig aanbreken van betere en gezonde tijden. 
 
Namens de Welderns commissie   
 
Rob Knopperts 
Voorzitter  
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WEDSTRIJDSCHEMA 
 

 
 
 
m1 = eindwinnaar van de 1ste 10 Q wedstrijden (18 holes) masterplaats 2022 
m2 = eindwinnaar van de 2e 10 Q wedstrijden (18 holes) Masterplaats 2022 
m3 = eindwinnaar van de 20 Q wedstrijden (18 holes) masterplaats 2022 

 

 Datum spelsoort bijzonderheden  10 holes ? 
1 7 april Vrije teekeuze Q + m1 ja 
2 14 april Standaard  stableford Q + m1 ja 
3 21 april Fourball best ball Fun ja 
4 28 april Standaard  stableford Q + m1 ja 
     

5 5 mei KvM Texas scramble fun ja 
6 12 mei Standaard  stableford Q + m1 ja 
7 19 mei 9 holes eclectic Q + m1 neen 
8 26 mei Standaard  stableford Q + m1 ja 
     

9 9 juni Greensome Fun ja 
10 16 juni Standaard  stableford Q + m1 ja 
11 23 juni Standaard  stableford Q + m1 ja 
12 30 juni Texas Scramble Fun ja 

    ja 
13 7 juli Standaard  stableford Q + m1 ja 
14 14 juli Strokeplay Q + m1 ja 
15 21 juli Standaard  stableford Q + m2 ja 
16 28 juli Tegen Boggey van de baan Q + m2 ja 

    ja 
17 4 augustus Standaard  stableford Q + m2 ja 
18 11 augustus Greensome Fun neen 
19 18 augustus Standaard  stableford Q + m2 ja 
20 25 augustus 3 stokken Fun ja 

     
21 1 september Standaard  stableford Q  + m2 ja 
22 8 september Welderns Best Ball Q + m2 ja 
23 15 september Standaard  stableford Q + m2 ja 
24 22 september Greensome Fun ja 
25 29 september Standaard  stableford Q + m2 ja 

     
26 6 oktober Hidden holes Q + m2 ja 
27 13 oktober Standaard  stableford Q + m2 ja 
28 20 oktober Texas  scramble Fun  + m3 ja 


