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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 put 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 in 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 strokeplay-score 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 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 17 maart tot midden oktober (einddatum wordt 
nog bepaald). Men bepaalt zelf wanneer en hoe vaak 
men een wedstrijd speelt

Wedstrijdvorm
Texas Scramble

Inschrijven
N.v.t.

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

Deelnemers
Alle leden met minimaal baanpermissie

Wedstrijdleiding
Hans Schouten

Alle toernooien en 
wedstrijden van 2018

NIEUW!
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Voorjaarstoernooi
Het eerste evenement van het seizoen. Doel van dit 
toernooi is: kan ik het nog, elkaar weer zien, nieuwe 
leden leren kennen en ondersteunen. Met andere 
woorden: het is een toernooi voor jong en oud, voor 
beginner en gevorderde golfer.
Om het toegankelijk te maken voor alle leden spelen we 
in 2 categorieën Namelijk 0-21 en 21,1 en hoger.
Er zijn 2 starttijden. Om 10.30 uur en om 14.00 uur. 
Per starttijd kunnen er 36 deelnemers meedoen. 
Na afloop van de wedstrijd zal er voor iedereen een 
drankje en hapje klaar staan. Per wedstrijd zal er een 
kleine prijsuitreiking zijn.

Wedstrijddag
Zondag 15 april

Wedstrijdvorm
18 holes Stableford zonder pauze

Starten
Er zijn twee starttijden:
1e ronde om 10.30 uur
2e ronde om 14.00 uur

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

Deelnemers
Max. 72 leden

Inschrijfgeld
€ 10,- incl. hapje en drankje
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Wedstrijdleiding
Henk Steffens en Bert de Haan

Instuif
Een heel seizoen lang, op elke woensdagmorgen vanaf 
18 april kun je meedoen met deze gezellige golf-
ochtenden. We proberen elke keer een andere spelvorm 
te bedenken, voor de beginnende, maar zeker ook voor 
de gevorderde golfer.

Elke week worden de birdies 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.

Wedstrijddag
Elke woensdag vanaf 18 april

Starten
Om 10.00 uur 

Inschrijven
Inloop. Aanmelden tot 9.30 uur

Deelnemers
Max. 44 (54)

Inschrijfgeld
€ 1,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Wedstrijdleiding
Koos Tipker en Wil van Horssen
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Starters elfuurtje
Speciaal gericht op debeginnende golfers. Vijf keer per 
jaar is er gelegenheid voor spelers met een handicap van 
37 of hoger (dus ook baanpermissie) om gezamenlijk 
een ronde te lopen. Bij elke flight loopt/speelt een 
ervaren speler mee die tips met je deelt over regels en 
etiquette. Afhankelijk van het aantal deelnemers/niveau 
worden 6 of 9 holes gelopen. Na afloop reken je samen 
je kaart nog even na. 

Leerzaam, leuk én laagdrempelig!

Wedstrijddagen
21 april, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september om 
11.00 uur

Wedstrijdvorm
Stableford

Inschrijven
Via website, Tjerk van der Horst of Roderick 
Paardekooper

Inschrijfgeld
Geen

Deelnemers
Max. 27 leden met handicap van 37 en hoger

Wedstrijdleiding
Astrid Bonefaas

Dames- en Herenmiddag
Vanaf  23 april zullen deze weer worden georganiseerd. 
Nieuw is dat er 2 Heren- en 2 Damesmiddagen per 
maand gespeeld worden. Om golfers die van buiten 
Weesp komen te bevrijden van files aan het eind van de 
middag, gaan we als proef starten om 12.00 uur voor de 
heren. Voor de dames blijft de starttijd 13.00 uur.

De uitslagen (die omgerekend worden naar punten) van 
deze 14 geplande wedstrijden worden bijgehouden. 
Hiervan gelden de 10 beste voor de einduitslag 
(wisselbeker). Je bent dus niet verplicht om alle 
wedstrijden mee te spelen om de wisselprijs te 
veroveren, maar het helpt wel mee.

Alle resultaten zullen in het handicapsysteem verwerkt 
worden.

Wedstrijddagen
Herenmiddag 12.00 uur: vanaf 23 april om de 2 weken.
Laatste wedstrijd is 22 oktober
Damesmiddag 13.00 uur: vanaf 30 april om de 2 weken. 
Laatste wedstrijd is 29 oktober

Wedstrijdvorm
18 holes shotgun Strokeplay/Stableford (om en om) 

Inschrijven 
Via website, inschrijflijst of uiterlijk 1 uur voor de start op 
de wedstrijddag

Inschrijfgeld
€ 5,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Max. 36 leden met minimaal baanpermissie

Wedstrijdleiding 
Damesmiddag: Yvonne Tuin
Herenmiddag: Bert de Haan
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Zomer-wintercompetitie
De zomercompetitie wordt gespeeld van 1 mei t/m 30 
september.
De wintercompetitie wordt gespeeld van 1 oktober 2018 
t/m 31 maart 2019.
Er zijn 2 categorieën, nl. hoge en lage handicap, zowel 
voor dames als heren.

Men dient zich voor 15 april ingeschreven te hebben 
voor de zomercompetitie en voor 15 september voor de 
wintercompetitie.
Iedereen wordt dan ingedeeld in een schema.

Het is de bedoeling dat je tegen alle medespelers hebt 
gespeeld gedurende de periode.
Je maakt zelf een afspraak en speelt op elke willekeurig 
dag dat het beide uitkomt.

Spelvorm is Stableford. Beide kaarten dienen samen te 
worden gedeponeerd in de bekende brievenbus. De 
wedstrijdleiding zal deze verwerken en invoeren in het 
schema.
Aan het einde van de periode komt dan een winnaar 
tevoorschijn.

Wedstrijddagen
Iedereen bepaalt zelf wanneer hij/zij een wedstrijd speelt

Wedstrijdvorm
18 holes Stableford

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

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

Deelnemers
Alle leden met minimaal baanpermissie

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

Dauwtraptoernooi
Een toernooi voor de ‘early birdies’!

Ben jij altijd vroeg uit de veren en kan je genieten van de 
stilte van de natuur vroeg in de ochtend, dan is dit een 
toernooi voor jou!

Genieten van die duizenden dauwdruppeltjes op de 
prachtige fairways, de wakker wordende vogels en de 
opkomende zon.

Schrijf je direct in!

Een echte klassieker voor de vroege sportieve leden 
onder ons.
Uiteraard worden onze inspanningen beloond met een 
heerlijk ontbijt en een glaasje bubbeltjes.

Wedstrijddag
Donderdag 10 mei 2018 om 06.00 uur!

Wedstrijdvorm
Stableford over 18 holes

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€12,50 p.p. incl. ontbijt
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Alle leden met baanpermissie

Wedstrijdleiding
Hans Schouten en Ilse Oltmann
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Strokeplay Kampioenschap
Uiteraard mag dit toernooi niet ontbreken in het 
programma. Ook het Club Kampioenschap strokeplay is 
een evenement op zich. Wie wil zich zelf nou niet als 
clubkampioen bestempelen!
Om te zorgen dat iedereen mee kan doen wordt er in 
2 groepen gespeeld, nl. 0-21 en 21,1 en hoger.
Uiteraard is de winnaar diegene die het minst aantal 
slagen heeft gehaald over de 2 dagen.
Benieuwd wie het dit jaar zal worden? Kom dan kijken op 
de finale dag. Loop mee met je favoriet, net als bij de 
KLM open.
Op de finaledag zal er een hapje en drankje worden 
aangeboden. 

Wedstrijddagen
Voorrondes op zaterdag 21 juli om 10.00 uur
Finale-wedstrijden op zondag 22 juli om 11.30 uur

Wedstrijdvorm
Strokeplay over 18 holes
Starten vanaf hole 1
2 categorieën: Hcp 0-21 en Hcp 21,1 en hoger

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

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

Deelnemers
Alle leden met GVB

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

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 poule-uitslagen gaan we verder met een 
knock-outsysteem, deze wedstrijden worden tot de 
kwart finales ook op de 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 18 mei tot 21 september: 
voorrondes, in overleg kan ook doordeweeks worden 
gespeeld.
Zondag 30 september: De halve finales om 10.30 uur. 
De (troost)finales om 14.00 uur.

Wedstrijdvorm
Matchplay zonder handicap verrekening

Starten
Vanaf hole 1

Inschrijven
Via website

Inschrijfgeld
Geen
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je elke 
match € 10,-

Deelnemers
Alle leden met GVB

Wedstrijdleiding
Hans Schouten 5
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Fred Looijer Cup
Dit is een toernooi voor alle leden die de C-competitie 
hebben gespeeld.
Fred Looijer is de grondlegger van de C-competitie en 
heeft de beker beschikbaar gesteld.
Fred is inmiddels overleden, maar de traditie wordt in 
stand gehouden.

Wedstrijddag 
Vrijdag 8 juni 2018 om 13.00 uur

Wedstrijdvorm
Wordt op de wedstrijddag bepaald

Inschrijven 
Via de captains van de teams                  

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

Deelnemers
Alle C-competitie spelers

Wedstrijdleiding
Gerrit de Vries

Dinsdagavondcompetitie
Terug van weggeweest, maar onder een andere naam: 
5 teams van 6 spelers. Ieder team bestaat uit minimaal 
2 niet-leden van Weesp. Per wedstrijdavond wordt er 
door 4 spelers van elk team gespeeld.

Alle dinsdagavonden in juni en juli wordt er gespeeld 
over 18 holes. De teamcaptains zijn verantwoordelijk 
voor de opstelling. Op de laatste dinsdagavond, uiterlijk 
17 juli, zal de finale plaatsvinden voor alle teams, waarna 
de prijsuitreiking is onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Een gezellige en zomerse competitie waaruit wellicht 
aanwas van leden ontstaat.

Wedstrijddagen
Dinsdagavonden in juni en juli vanaf 19.00 uur.
Eerste wedstrijd 12 juni 2018.

Wedstrijdvorm
Wisselende spelvorm

Indeling teams
De teamcaptains stellen het team samen en zijn 
verantwoordelijk voor de opstelling

Inschrijven
Aanmelden captains via Gerrit de Vries, uiterlijk 15 april

Inschrijfgeld
€ 60,- per team
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,-

Deelnemers
Alle leden met baanpermissie

Max. deelnemers
5 teams (van 6 spelers)

Wedstrijdleiding
Gerrit de Vries 
gdevries1@upcmail.nl 6



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

M
aa

rt
 2

01
8

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 14 juli 2018

Wedstrijdvorm
18 holes Stableford shotgun

Inschrijven
Op uitnodiging of aanmelden bij Bert de Haan

Inschrijfgeld
Nog niet bekend
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je € 10,- 
greenfee

Wedstrijdleiding
Golf: Bert de Haan
Bridge: Loes & Wien Philips

Thuisblijverstoernooi
Als half Nederland zich vermaakt aan de Spaanse costa’s 
of de Zwitserse Alpen, blijft de andere helft thuis. 
Vandaar dat we midden in de vakantieperiode het 
Thuisblijverstoernooi organiseren. 

Je kunt prachtige prijzen verdienen door een 
wereldpartij golf neer te zetten of te excelleren bij het 
uitgezette golf behendigheidsparcours!

De inschrijving staat open voor leden, maar neem gerust 
externe gasten mee om ze te laten proeven van onze 
welbekende gastvrijheid.
De dag wordt afgesloten met een gezellige BBQ of een 
lopend buffet.

Wedstrijddag
Zaterdag 18 augustus om 10.00 uur

Wedstrijdvorm
Stableford ¾ handicap verrekening. Shotgun

Inschrijven
Website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 20,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Max. 55 leden met minimaal baanpermissie en externe 
gasten

Wedstrijdleiding
Bert de Haan en Henk Steffens
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Extern toernooi
Ook dit jaar wordt er een extern toernooi georganiseerd 
op een ‘grote’ baan.
Omdat de eigenaren van Golfbaan Weesp goede 
contacten hebben met golfbaan ’t Regthuys in Winkel, 
lijkt het ons leuk om daar te spelen. Greenfee, koffie 
vooraf, hapje in de baan, rondje bitterballen na afloop  
en een nasibuffet is in de prijs inbegrepen.

Wedstrijddag
Vrijdag 24 augustus 2018. Aanwezig om 10.45 uur

Wedstrijdvorm
Stableford over 18 holes

Inschrijven
Via de website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 60,- p.p.

Deelnemers
Max. 40 leden met GVB

Wedstrijdleiding
Hans Schouten

Seniorentoernooi 55+
Een toernooi voor de krasse knarren onder ons, waar 
het draait om de olympische gedachte ‘meedoen is 
belangrijker dan winnen’.

Vanaf 55 jaar is inschrijven 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 1 september 2018

Wedstrijdvorm
Strokeplay met verrekening ‘leeftijdshandicap’
Start om 11.00 uur
Naar keuze 18 of 9 holes (in het laatste geval dubbel 
geteld)

Starten
Shotgun

Speciaal
Clubhandicap plus ½ punt extra per levensjaar boven 
de 60

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 5,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Max. 72 leden vanaf 55 jaar en ouder

Wedstrijdleiding
Bert de Haan en Ilse Oltmann
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Weesper Open
Vorig jaar dit fantastische toernooi gemist? Dan is dit dé 
herkansing.
Nodig al je golfvrienden (vijanden mag ook), -familie-
leden (schoonmoeders toegestaan), -buren (ook die 
vervelende zeur van de overkant), -collega’s (ook 
diegene die het altijd beter weten) uit en ga de strijd 
aan.
Vorig jaar ging een introducé er met de beker vandoor, 
wie zal er dit jaar winnen?
Als de gemoederen in de baan enigszins verhit raken, 
kunnen die na afloop met een heerlijk drankje worden 
afgekoeld en kan de vrede weer worden getekend, bij de 
BBQ of een lopend buffet.

Wedstrijddag
Zondag 16 september om 10.30 uur

Wedstrijdvorm
Strokeplay

Starten
Shotgun

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 20,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Max. 72 leden en externe gasten met minimaal 
baanpermissie

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

Nachtvlinderstoernooi
Dit spannende toernooi speelt zich af in het donker.
Met behulp van fakkels, waxinelichtjes, fietslampjes, de 
maan en lichtgevende ballen moet je de baan rond zien 
te gaan. We kunnen je verzekeren dat de baan er heel 
anders uit ziet in het donker en het zeker geen ‘normale’ 
wedstrijd gaat worden.

Ben je niet bang uitgevallen in het donker, dan is dit de 
wedstrijd voor jou! Je weet nooit wat je tegenkomt 
onderweg!

Wedstrijdavond
Vrijdag 19 oktober om 20.00 uur

Kledingvoorschrift
Donker/zwart

Wedstrijdvorm
9 holes Stableford shotgun

Inschrijven
Via website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 5,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
Max. 36 leden met minimaal baanpermissie

Wedstrijdleiding
Yvonne Tuin en Ilse Oltmann
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Najaarstoernooi
Het laatste toernooi van de golfvereniging voor dit 
seizoen. Om het toegankelijk te maken voor alle leden 
spelen we in 2 categorieën: hcp 0-21 en 21,1 en hoger. 
Er zijn 2 starttijden. Om 10.30 uur en om 14.00 uur. 
Per starttijd kunnen er 36 deelnemers meedoen. Na 
afloop van de wedstrijd zal er voor iedereen een drankje 
en hapje klaar staan. Per wedstrijd zal er een kleine 
prijsuitreiking zijn. 
 

Wedstrijddag
Zondag 28 oktober 2018

Wedstrijdvorm
18 holes stableford 

Starten
Shotgun

Inschrijven 
Via website of inschrijflijst

Inschrijfgeld
€ 10,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers 
Max. 72 leden met baanpermissie

Wedstrijdleiding
Henk Steffens

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 doel-
groep bestaat uit spelers in de leeftijdscategorie  
20 - 65 (of wie zich daar prima tussen voelt) en met een 
handicap van 45 of lager. Heb je een hogere hcp? 
Overleg dan eerst even met je pro. Voor uitgebreide 
informatie, neem een kijkje op onze webpagina.

Wedstrijddagen
21 april, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september om 
14.00 uur
Getaway op 19 en 20 mei (zie webpagina OJC)

Wedstrijdvorm
Wisselende spelvorm

Inschrijven
Via website of via ojcgolf@hotmail.nl

Inschrijfgeld
€ 10,- p.p.
Als je geen lid bent van Golfbaan Weesp betaal je ook 
nog € 10,- greenfee

Deelnemers
20 - 65 jaar (incl. smokkelen) en handicap <46

Deelnemers
Max. 36

Wedstrijdleiding
Astrid Bonefaas en Henk Rozendaal
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