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Kijk voor actuele informatie over de activiteiten op www.golfverenigingweesp.nl

In deze gids staan alle wedstrijden die in 2020 door 
Golfvereniging Weesp worden georganiseerd. 
Deze wedstrijden zijn bestemd voor leden, maar er zijn 
ook enkele activiteiten waarbij gasten welkom zijn, zoals 
het Weesper Open en het Beginnerstoernooi.

Wij hopen je bij de wedstrijden te mogen begroeten en 
wensen je veel plezier in het nieuwe golfseizoen!

Dit programma hebben wij met zorg samengesteld, 
maar tijdens het golfseizoen kunnen er altijd nog 
wijzigingen plaatsvinden. Bekijk daarom de actuele 
wedstrijdinformatie op www.golfverenigingweesp.nl

De Wedstrijdcommissie

Wedstrijdgids 
2020
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GolfersPoint Wintercup
Speel de winter door! De GolfersPoint Wintercup wordt, 
zolang de baan en het weer het toelaten, gespeeld van 
november t/m maart. Er wordt elke eerste zondag van de 
maand om 12 uur gestart.

Wedstrijddagen seizoen 2019/2020
Zondag 5 januari 2020
Zondag 2 februari 2020
Zondag 1 maart 2020 

Wedstrijddagen seizoen 2020/2021
Zondag 1 november 2020
Zondag 13 december 2020
Zondag 3 januari 2021
Zondag 7 februari 2021
Zondag 7 maart 2021

Wedstrijdvorm
18 holes strokeplay met 100% handicapverrekening. 
Voor het eindklassement tellen (de beste) 3 uitslagen. 

De volgende local rules zijn van toepassing:

• Ballen die door de baan in de grond verdwijnen mogen 
zonder straf vervangen worden door een nieuwe bal, 
op een plek waar de marker mee akkoord is (‘hij moet 
hier ergens liggen!’).

• Plaatsen is door de baan en in de rough toegestaan.
 
Inschrijven
Via website SoGolf

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Hans Schouten

Balletje-balletje
In de winterperiode van januari t/m begin april en van 
november t/m december (in de periode dat er geen 
Instuif is) kun je meedoen met deze gezellige wedstrijd. 
Inleg is een golfbal, de winnaars verdelen de inzet.

Wedstrijddagen
Iedere maandagochtend
Aanmelden tot 10.00 uur
Starten om 10.30 uur

Wedstrijdvorm
Wisselend

Starten
Shotgun

Inschrijfgeld
Eén golfbal
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Kees Braam en Bert de Haan
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Voorjaarstoernooi
Voor de meesten toch weer het startsein om de golf
spullen uit de schuur te halen. Dit toernooi wordt altijd 
druk bezocht. Al naar gelang het aantal inschrijvingen 
zullen er één of twee starttijden zijn, namelijk om 
10.00 uur en om 13.30 uur. Elke wedstrijd heeft zijn 
eigen prijsuitreiking.

Wedstrijddag
Zondag 5 april

Wedstrijdvorm
18 holes Stableford

Starten
Er zijn twee starttijden:
1e ronde om 10.00 uur
2e ronde om 13.30 uur

Inschrijven
Via website SoGolf

Deelnemers
Max. 72 leden met handicap 54 of lager

Inschrijfgeld
€ 10, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal  je € 17,50 greenfee

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

Snerttoernooi
Als doorgewinterde golfer vind je het vast leuk om ook 
in de donkere koude maanden deel te nemen aan 
wedstrijden. Daarom organiseren we ook dit jaar weer 
het Snerttoernooi. Er wordt uiteraard gestreefd naar 
winterse temperaturen, al hebben wij de weergoden 
helaas niet altijd helemaal in de hand. Dit geldt natuurlijk 
ook voor de conditie van de golfbaan. Leuke prijzen en 
een heerlijke kop snert (of een alternatief mocht je hier 
niet van houden) kunnen we wel garanderen.

Wedstrijddag
Zondag 16 februari

Starttijd
Aanwezig om 11.30 uur, start om 12.00 uur

Spelvorm
Stableford

Inschrijven
Via website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 7,50 p.p. inclusief kop snert
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager
Jeugdleden zijn welkom mits de golfpro groen licht geeft 
voor deelname, zij worden gezamenlijk ingedeeld in een 
flight onder begeleiding van een ervaren golfer

Wedstrijdleiding
Astrid Bonefaas en Ilse Oltmann
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Weesper Texas Scramble
Het leuke aan Texas Scramble is dat je als team een hele 
lage score kan halen. Zelfs een rondje onder par is hierbij 
mogelijk.
Als speler met een hoge handicap kan je ook bijdragen 
aan een goede teamscore als je afslag gaat zoals je die 
altijd al in gedachte had of als je die lange putt maakt die 
anders nooit valt!

Het is niet nodig je vooraf in te schrijven. Ga je met 
meerdere personen de baan in, dan kan je ervoor kiezen 
op dat moment een team te vormen en een kaart in te 
vullen. In het clubhuis liggen hiervoor speciale 
scorekaarten.
Lever je deze kaart in dan ben je vanaf dat moment 
deelnemer.

Er komt een top 10 in het clubhuis te hangen en er is 
maandelijks een prijs voor het team met de beste score 
van de maand.
Als afsluiting zal op 10 oktober een Texas Scramble 
toernooi worden gehouden met alle deelnemers.

De spelregels
• Een team bestaat uit 2, 3 of 4 spelers.
• Iedereen slaat af en de beste bal wordt gekozen.
• Vanaf die gekozen positie speelt ieder met zijn 

eigen bal verder.
• Dit wordt herhaald tot er is uitgeholed.
• De laagste strokeplayscore per hole telt als 

teamscore.
• Van elke speler wordt over de hele ronde minstens 

drie keer de bal vanaf de afslag gekozen.
• De kaart wordt ingeleverd in de brievenbus van de 

Wedstrijdcommissie.

De ranglijst
• Een team staat 1 keer in de ranglijst.
• Een speler kan met een wisselende team samenstelling 

meerdere keren in de ranglijst komen.
• Komt een team met een nieuwe scorekaart in de top 

10 dan kan deze dezelfde maand niet meer worden 
verbeterd.

• Met ingang van de volgende maand is dat wel weer 
mogelijk.

• Een team dat niet in de top 10 staat kan zijn score wel 
blijven verbeteren om in de top 10 te komen.

 
Wedstrijddagen
Vanaf 6 april tot finaledag 10 oktober. Men bepaalt zelf 
wanneer en hoe vaak men een wedstrijd speelt

Wedstrijdvorm
Texas Scramble

Inschrijven
N.v.t.

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Hans Schouten
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Dames- en Herenmiddag
De Dames en Herenmiddagen worden wekelijks 
afwisselend georganiseerd vanaf 6 april (heren) en 
20 april (dames).

Herenmiddag
Onder leiding van Bert de Haan en Wim Vinju wordt de 
ene week een Stableford wedstrijd en de andere week 
een Strokeplay wedstrijd gehouden. De Stableford 
wedstrijden worden bijgehouden in een puntensysteem 
en hiermee is de jaarlijkse wisselbeker en een mooie prijs 
te verdienen.

Damesmiddag
De Damesmiddag wordt verzorgd door Gea Noë en 
Yvonne Tuin. Een tweewekelijkse – altijd gezellige – 
golfpartij, waarbij afwisselend een Stableford wedstrijd 
en een inmiddels beroemde ‘fun’wedstrijd wordt 
gespeeld. Wat voor verrassingen zullen er dit jaar weer 
op het progamma staan?

De wedstrijdpunten (Stableford) worden alleen op 
verzoek in het handicapsysteem verwerkt. Wij raden de 
beginnende golfers aan om ook eens een kijkje te komen 
nemen op deze middagen en mee te spelen. 

Gezamenlijke Dames- en Herenmiddag
Ter afsluiting van het seizoen, wordt altijd een 
gezamenlijke wedstrijd gehouden. Het afgelopen jaar 
resulteerde dit in 43 deelnemers, die gemixt de baan in 
gingen voor een leuke Texas Scramble wedstrijd.

Wedstrijddagen
Herenmiddag start 12.00 uur vanaf 6 april om de week
Damesmiddag start 13.00 uur vanaf 20 april om de week
Gezamenlijke Dames en Herenmiddag: maandag 
19 oktober start 12.00 uur

Wedstrijdvorm
Wisselend

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 5, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager
Max. 36 deelnemers

Wedstrijdleiding
Dames: Gea Noë en Yvonne Tuin
Heren: Bert de Haan en Wim Vinju
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Instuif
Een heel seizoen lang, op elke woensdagmorgen vanaf 
8  april kun je meedoen met deze gezellige 
golfochtenden. We proberen elke week een andere 
spelvorm te bedenken, voor de beginnende, maar zeker 
ook voor de gevorderde golfer.

De birdies worden beloond met een golfballetje, strijden 
we voor de eerste, tweede en derde plaats en is er een 
prijs voor de neary. Kom vooral op tijd: bij meer dan 
44 deelnemers switchen we naar de spelvorm best ball.

Wedstrijddagen
Elke woensdag vanaf 8 april

Inschrijven
Inloop. Melden tot 9.30 uur, starten om 10.00 uur

Inschrijfgeld
€ 1, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Koos Tipker en Wil van Horssen

Paastoernooi
Heb je eigenlijk niets met traditionele feestdagen, haast 
je dan om je in te schrijven voor het Paastoernooi.

Een nieuwe wedstrijd die geheel in het teken van Pasen 
staat. Hoe de wedstrijdvorm er precies uit gaat zien, daar 
zijn we nog op aan het broeden, maar een ding is zeker 
‘Je hoeft niet over eieren te lopen’. Je kunt het af met je 
eigen golfgerei, de rest verzinnen wij.

Nog een tip voor onderweg: ‘een slak op de goede weg, 
wint het van een haas op de verkeerde weg’ oftewel 
‘haastige spoed is zelden goed’.

Wedstrijddag
Maandag 13 april (2e Paasdag)
Aanwezig om 11.30 uur, start om 12.00 uur

Wedstrijdvorm
Wordt nader bekend gemaakt

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 7,50 p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager
Jeugdleden zijn welkom mits de golfpro groen licht geeft 
voor deelname, zij worden gezamenlijk ingedeeld in een 
flight onder begeleiding van een ervaren golfer

Wedstrijdleiding
Astrid Bonefaas en Yvonne Tuin

NIEUW!
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OJC
Ontdek de gezelligheid van de zaterdagmiddagen in 
Weesp! De OJC richt zich op spelers die minder vaak in 
de gelegenheid zijn om aan de doordeweekse 
evenementen deel te nemen, bijvoorbeeld vanwege 
werk. De doelgroep bestaat uit spelers in de leeftijds
categorie 2065 (of wie zich daar prima tussen voelt) en 
met een handicap van 45 of lager. Uiteraard zijn er altijd 
uitzonderingen, voor uitgebreide informatie neem dan 
een kijkje op onze webpagina.

Wedstrijddagen
18 april, 16 mei, 6 en 7 juni (OJC Getaway), 4 juli, 
22 augustus en 19 september om 14.00 uur

Wedstrijdvorm
Wisselende spelvorm

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf of via ojcgolf@hotmail.nl

Inschrijfgeld
€ 10, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp betaal 
je € 17,50 greenfee

Deelnemers
2065 jaar (smokkelen mag) en handicap <46
Max. 36 deelnemers

Wedstrijdleiding
Hans Schouten, Tim Gorter en Shirley Rozendaal

Bevrijdings-Oranjetoernooi
Tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag heeft dit toernooi 
een plekje op de agenda gevonden. We kleden ons 
Oranje (niet verplicht maar zeker toegestaan en 
toegejuicht) en bevrijden ons van de standaard 
wedstrijdvormen. Vorig jaar speelden we de baan 
achterstevoren, een groot succes maar dat viel nog knap 
tegen. Voor deze keer hebben we ook weer wat leuks in 
petto, maar dat blijft nog even een verrassing.

Wedstrijddag
Zaterdag 2 mei 
Start 14.00 uur

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 5, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager
Jeugdleden zijn welkom, spelen samen in 1 flight (met 
begeleider)

Wedstrijdleiding
Yvonne Tuin, Astrid Bonefaas en Hans Schouten
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Matchplay Kampioenschap
Het spel zoals de Schotten het al ruim een eeuw spelen: 
tegen elkaar!
Het Clubkampioenschap wordt zonder handicap 
verrekening gespeeld maar de poules worden zorgvuldig 
op handicap samengesteld zodat, zoals de afgelopen 
jaren hebben laten zien, verrassingen goed mogelijk zijn! 
De poulewedstrijden worden in principe op vrijdagavond 
gespeeld, maar in overleg met de wedstrijdleiding is het 
uiteraard ook mogelijk om met je tegenstander af te 
spreken om de wedstrijd doordeweeks te spelen. 
Op basis van de pouleuitslagen gaan we verder met een 
knockoutsysteem, deze wedstrijden worden tot de 
kwartfinales ook op vrijdagavond gespeeld. Net als 
voorgaande jaren zullen op de finaledag de halve finales, 
finales en de troostfinales (3e  4e plaats) worden 
gespeeld.

Wedstrijddagen
Vrijdagavond vanaf 15 mei tot en met 18 september
Finale dag op zaterdag 26 september: de halve finales 
om 10.30 uur en de (troost)finales om 14.00 uur

Wedstrijdvorm
Matchplay zonder handicap verrekening

Starten
Vanaf hole 1

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Erik Hansma en Hans Schouten

Beginnerstoernooi
Ben je net begonnen met golfen en heb je nog geen 
wedstrijdervaring? Dan is dit misschien iets voor jou. 
We organiseren samen met onze pro’s Tjerk van der 
Horst en Roderick Paardekooper een Beginnerstoernooi. 
Dit toernooi geeft je een kans om met andere beginners 
samen te spelen en te snuffelen hoe dat nou gaat. Je 
speelt eigenlijk gewoon een golfrondje met anderen 
onder begeleiding van een ervaren speler die handige 
tips en trucs kan geven. Over het spel zelf en over de 
etiquette in de baan.
Dit toernooi is voor leden, maar zeker ook voor golfers 
die (nog) geen lid zijn. Speel geheel vrijblijvend mee en 
ervaar hoe gezellig en leerzaam het kan zijn.

Wedstrijddagen
Zaterdag 30 mei, 20 juni en 12 sept. Start 11.00 uur

Wedstrijdvorm
9 holes stableford

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via email: wedstrijden@golfverenigingweesp.nl

Inschrijfgeld
Geen 
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 10, greenfee

Deelnemers
Max. 18 deelnemers (ex. begeleiders, deze worden 
geregeld door de wedstrijdleiding)
Open voor leden en nietleden. Minimum leeftijd16 jaar

Handicap
Maximaal 54, met alleen baanpermissie kun je ook 
meespelen. Bij twijfel overleg je even met je pro

Wedstrijdleiding
Yvonne Tuin en Astrid Bonefaas

NIEUW!
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Dauwtraptoernooi
Ben jij altijd vroeg uit de veren en kan je genieten van de 
stilte van de natuur vroeg in de ochtend? Dan is dit 
toernooi je op het lijf geschreven.
Genieten van duizenden dauwdruppeltjes op de 
prachtige fairways, wakker wordende vogels en de 
opkomende zon maken de start van deze dag tot een 
prachtige beleving.
De inspanning van deze vroege morgen wordt uiteraard 
beloond met een heerlijk ontbijt en een glaasje bubbels.
Schrijf je snel in, er is plaats voor 36 deelnemers.

Wedstrijddag
Donderdag 21 mei
Aanwezig om 05.30 uur, start om 06.00 uur!

Wedstrijdvorm
Stableford over 18 holes

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 15, p.p. incl. ontbijt en een kopje koffie of thee vooraf
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp betaal 
je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager
Jeugdleden zijn welkom mits de golfpro groen licht geeft 
voor deelname, zij worden gezamenlijk ingedeeld in een 
flight onder begeleiding van een ervaren golfer

Wedstrijdleiding
Ilse Oltmann en Hans Schouten

Fred Looijer Cup
Dit is een toernooi voor alle leden die de Ccompetitie 
hebben gespeeld.
Fred Looijer is de grondlegger van de Ccompetitie en 
heeft de beker beschikbaar gesteld. Fred is inmiddels 
overleden, maar de traditie wordt in stand gehouden.

Wedstrijddag
Donderdag 28 mei 
Start 14.00 uur

Wedstrijdvorm
Wordt op de wedstrijddag bepaald

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de captains van de teams

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle Ccompetitie spelers

Wedstrijdleiding
Hans van Santen en Yvonne Tuin
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Strokeplay Kampioenschap
Het officiële Strokeplay Kampioenschap mag niet 
ontbreken in het programma.
Om te zorgen dat iedereen mee kan doen wordt er in 
twee categorieën gespeeld, zowel bij de heren als bij de 
dames. De categorieën worden op de eerste speeldag 
bepaald. Uiteraard is de Strokeplay Kampioen diegene 
met de minste slagen over de twee speeldagen. Op de 
finaledag zal er een hapje en drankje worden 
aangeboden.

Wedstrijddagen
Voorrondes op zaterdag 13 juni, 10.00 uur
Finale op zondag 14 juni, 11.30 uur

Wedstrijdvorm
Strokeplay over 18 holes

Starten
Vanaf hole 1

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Henk Steffens en Yvonne Tuin

Midzomeravondwedstrijd
Op zondag 21 juni wordt er een Midzomeravond
wedstrijd georganiseerd voor tweetallen. Er kunnen 
maximaal 36 deelnemers meedoen aan deze wedstrijd. 
Wij spelen een Greensome wedstrijd, wat inhoudt dat 
beide spelers afslaan vanaf de teebox en dat daarna 
gekozen wordt met welke bal er verder wordt gespeeld. 
Er wordt daarna om en om gespeeld tot dat de bal is 
uitgeholed. Na de wedstrijd is er een drankje met 
borrelgarnituur.

Vooraf bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een buffet dat tussen 16.30 en 17.00 uur wordt 
geserveerd. 

Wedstrijddag
Zondag 21 juni 
Start 19.00 uur

Wedstrijdvorm
Greensome over 18 holes

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 10, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee
Wil je ook gebruik maken van het buffet: € 15,

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Kees Braam en Bert de Haan
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Avondgolfvierdaagse
Wie kent de avondvierdaagse niet? Voor de verandering 
organiseert de golfvereniging de Avondgolfvierdaagse. 
Dus vier avonden aaneengesloten golfen! De uitslag 
wordt bepaald door de optelsom van de beste drie 
stablefordscores van de vier dagen. Trek de stoute 
schoenen aan en loop de Avondgolfvierdaagse mee! 
Uiteraard hoef je niet alle vier de dagen mee te doen, 
laat even weten welke dagen je wel wilt meespelen.

Wil je vooraf eerst iets eten, dan kan dat. Er zal iedere 
avond een daghap worden gemaakt.

Wedstrijddagen
23 t/m 26 juni vanaf 18.30 uur

Wedstrijdvorm
18 holes stableford

Inschrijven
Via website SoGolf

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee per avond

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Hans Schouten

Golf-bridgetoernooi
Een jaarlijks toernooi voor liefhebbers van golf en bridge.
Er wordt gestart met 18 holes, daarna een gezamenlijke 
lunch. ’s Middags wordt er bridge gespeeld.

Wedstrijddag
Zaterdag 11 juli 
Start golf 9.00 uur

Wedstrijdvorm
18 holes stableford shotgun

Inschrijven
Op uitnodiging of aanmelden bij Bert de Haan

Inschrijfgeld
€ 20, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Wedstrijdleiding
Golf: Bert de Haan
Bridge: Loes & Wien Philips
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Setjestoernooi
Een wedstrijdje golfen. Samen met je buurman, je 
partner of je moeder. Of met je zoon, de bakker of met 
die leuke oppas. Je beste vriendin of je baas. Of je pro!
Het maakt eigenlijk niet uit met wie je komt spelen maar 
schrijf je vooral samen in; je zal als duo spelen. 
Nieuwsgierigen die liever voor een spannende blind date 
gaan, kunnen zich natuurlijk ook solo inschrijven en 
wachten af aan wie ze gekoppeld worden.

In SoGolf kan je geen opmerking toevoegen aan je 
inschrijving. Stuur daarom ook nog een mail naar 
wedstrijden@golfverenigingweesp.nl om te laten weten 
wie je golfmaatje zal zijn!
Na afloop zal er een drankje en diverse hapjes worden 
geserveerd.

Wedstrijddag
Zondag 26 juli
Start 14.00 uur

Wedstrijdvorm
Fourball Betterball

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 15, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Ilse Oltmann, Yvonne Tuin en Adri de Kok

Bert de Haan Cup
Een toernooi genoemd naar onze levende legende Bert 
de Haan. Onze nestor zal zelf de BdHbeker 
overhandigen aan de winnaar. Dat het toernooi een 
speciaal tintje krijgt spreekt voor zich. Nadere info volgt 
nog.

Wedstrijddag
Zaterdag 8 augustus 
Start 14.00 uur

Inschrijven
Via website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 10, p.p. 
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

NIEUW!
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Extern toernooi
Ook dit jaar gaan we een uitstapje maken naar een 
‘grote’ baan. Er is nog geen keuze gemaakt welke baan, 
maar we zullen er alles aan doen om een leuke baan te 
kiezen die voor iedereen goed toegankelijk is. 

Wedstrijddag
Vrijdag 21 augustus
Start circa 12.00 uur

Wedstrijdvorm
Stableford 18 holes 

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 65, p.p. (onder voorbehoud) koffie/thee vooraf, 
drankje bij binnenkomst en dagmaaltijd (vlees/vis)

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Hans Schouten en Paul Baarbé

Weesper Open
Weesper Open betekent dat iedereen mee kan spelen: 
vrienden, familie, de buurman of je collega’s.  
Kortom, zorg voor gezellig veel deelnemers van buiten 
maar natuurlijk kan je als lid van onze golfvereniging ook 
gewoon jezelf inschrijven.
Het Weesper Open is een wedstrijd met veel extra’s. 
Sponsoren zijn daarom van harte welkom. Wil jij je 
bedrijf extra in de schijnwerpers zetten, op wat voor 
manier dan ook? Bespreek het met ons. 

Starten doen we in twee groepen en in 2019 zaten de 72 
startplaatsen snel vol. Wees dus op tijd met inschrijven!

Wedstrijddag
Zondag 30 augustus

Wedstrijdvorm
We spelen in vier categorieën:
 Dames & heren lage handicap: strokeplay
 Dames & heren hoge handicap: stableford
Handicapgrens nog te bepalen

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf
Neem je gasten mee, mail dan naar:
wedstrijden@golfverenigingweesp.nl onder vermelding 
van naam, handicap en hun woonplaats

Deelnemers
Hebben minimaal handicap 45 en zijn ouder dan 16 jaar

Inschrijfgeld
€ 15, p.p. inclusief hapje/drankje & goed gevulde 
prijzentafel 
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Wedstrijdleiding
Astrid Bonefaas, Ilse Oltmann, Hans Schouten en 
Henk Steffens
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Seniorentoernooi 55+
Een toernooi voor de knarren onder ons, waar het draait 
om de olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’.
Vanaf 55 jaar is inschrijving mogelijk, maar vanaf 60 jaar 
een ½ puntje extra aftrek per levensjaar. Kortom hoe 
meer levenservaring, hoe meer kans om te winnen. 
Een gezellige golfdag voor de jongere oudere. Over deze 
dag kan lekker worden nagepraat onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Wedstrijddag
Zaterdag 5 september 
Start 11.00 uur

Wedstrijdvorm
Strokeplay met verrekening ‘leeftijdshandicap’: 
clubhandicap plus ½ punt extra per levensjaar boven 
de 60
Naar keuze 18 of 9 holes (in het laatste geval 
dubbel geteld)

Starten
Shotgun

Inschrijfgeld
€ 5, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Inschrijven
Via de website SoGolf

Deelnemers
Alle leden vanaf 55 jaar en ouder

Wedstrijdleiding
Bert de Haan en Ilse Oltmann

Nachtvlindertoernooi
Houd je wel van wat avontuur en ben je in voor een 
geintje, dan is dit toernooi misschien iets voor jou. 
We gaan golfen in het donker! Hè, kan dat? Ja hoor, de 
baan wordt feestelijk verlicht en we spelen met 
lichtgevende ballen. Is golfen normaal al geen sinecure, 
de duisternis wordt een extra handicap, maar een ding 
is zeker; het is wel lachen geblazen.
Kortom, schrijf je in voor dit funtoernooi.

Wedstrijddag
Vrijdag 16 oktober
Start 19.30 uur

Wedstrijdvorm
9 holes stableford

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 7,50, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 10, greenfee

Deelnemers
Max. 36 deelnemers, incl. een jeugdflight met begleider
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Yvonne Tuin en Ilse Oltmann
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Najaarstoernooi
Dit toernooi is de tegenhanger van het Voorjaars
toernooi. Dus we luiden met z’n allen het najaar in met 
deze wedstrijd. Sommige bergen hierna hun clubs op, 
maar veel leden blijven doorspelen en doen mee aan 
wedstrijden die extra in het winterseizoen worden 
georganiseerd. Na afloop van de wedstrijd zal er voor 
iedereen een drankje en hapje klaar staan.

Dit toernooi wordt altijd druk bezocht. Al naar gelang 
van het aantal inschrijvingen zullen er één of twee 
starttijden zijn. Elke wedstrijd heeft zijn eigen 
prijsuitreiking. We houden je op hoogte.

Wedstrijddag
Zondag 25 oktober
Tijd afhankelijk van het aantal inschrijvingen 10.00 uur 
en 13.30 uur of alleen 13.30 uur

Wedstrijdvorm
Stableford over 18 holes

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via de website SoGolf

Inschrijfgeld
€ 10, p.p.
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

Putting contest
Wie is de beste putter van Golfvereniging Weesp?  
Via 18 holes strokeplay op de greens van de golfbaan zal 
bepaald worden wie het beste met de korte stok om kan 
gaan.

Wedstrijddag
Zondag 15 november  
Start 12.00 uur

Inschrijven
Via website SoGolf

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen kaarthouder bent van Golfbaan Weesp 
betaal je € 17,50 greenfee

Deelnemers
Alle leden met handicap 54 of lager

Wedstrijdleiding
Hans Schouten

NIEUW!
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Wedstrijdkalender 2020

Balletje-balletje | t/m 30-03 / v.a. 02-11

Wintercompetitie | t/m 01-03 / v.a. 01-11

Snerttoernooi | 16-02

Voorjaarstoernooi | 05-04

Texas Scramble | v.a. 06-04 t/m 10-10

Herenmiddag | v.a. 06-04 t/m 19-10

Damesmiddag | v.a. 20-04 t/m 19-10

Instuif | v.a. 08-04 t/m 21-10

Paastoernooi | 13-04

OJC | v.a. 18-04 t/m 19-09

Bevrijdings-Oranjetoernooi | 02-05

Matchplay Kampioenschap | v.a. 15-05 t/m 26-09

Beginnerstoernooi | v.a. 30-05 t/m 12-09

Dauwtraptoernooi | 21-05

Fred Looijer Cup | 28-05

Strokeplay Kampioenschap | 13,14-06

Midzomeravondwedstrijd | 21-06

Avondgolfvierdaagse | 23 t/m 26-06

Golf-bridgetoernooi | 11-07

Setjestoernooi | 26-07

Bert de Haan Cup | 08-08

Extern toernooi | 21-08

Weesper Open | 30-08

Seniorentoernooi 55+ | 05-09

Nachtvlinderstoernooi | 16-10

Najaarstoernooi | 25-10

Putting contest | 15-11
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WK 1 2 3 4 5 WK 9 10 11 12 13 14

WK 27 28 29 30 31

WK 44 45 46 47 48 49

WK 5 6 7 8 9 WK 14 15 16 17 18

WK 31 32 33 34 35 36

WK 49 50 51 52 53

WK 18 19 20 21 22

WK 36 37 38 39 40

WK 23 24 25 26 27

WK 40 41 42 43 44
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