
Beste dames, 
  
Wij starten weer met de Damesochtend, op dinsdag 23 juni en 30 juni gaan we 
proefdraaien met non-qualifying wedstrijden, 18 én 9 holes stableford. 
 
Vanaf 7 juli organiseren wij weer qualifying wedstrijden. 18 holes stableford én 
strokeplay en daarnaast ook 9 holes stableford. Kijk op de website voor de laatste 
wedstrijd informatie en wees attent op de local rules. Dit papier ligt bij de 
caddiemaster. 
 
Op dinsdag 23 juni 2020 organiseren we de eerste proefwedstrijd, inschrijving is 
mogelijk tot zondag 18.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd. Op maandag staat de 
startlijst op de website. 
Deze inschrijvingen tellen niet mee als reservering en beperkt je dus niet in de 
reservering voor een ronde op eigen initiatief. De volgende coronaregels voor de 
proef wedstrijden zijn van toepassing: 
  
1. Inschrijven via de wedstrijdmodule. Men kan inschrijven, maar ook uitschrijven 

tot zondag 18.00 uur. Maandag staat startlijst op de website. 
2. Alleen inschrijven als je vrij bent van griepachtige verschijnselen en uitschrijven / 

afmelden als deze zich alsnog voordoen. 
3. Het zijn nog géén officiële wedstrijden, dus géén inschrijfgeld, non-qualifying, 

géén wedstrijdkaart met sticker en géén prijzen. Zolang pinbetaling niet kan, 
vragen wij geen inschrijfgeld. 

4. Er zijn score kaarten beschikbaar bij de caddiemaster om de score bij te houden. 
Na afloop de scores mondeling afstemmen met je marker en daarna de score 
digitaal invoeren in E-golf (op je smartphone) direct ná de wedstrijd. Uitslag wordt 
daarna – zoals gewoonlijk - gepubliceerd op de website. 

5. Scorekaarten kunnen niet ingeleverd worden bij de wedstrijdleiding en ook níet 
ingevoerd worden bij de terminals in het clubhuis. 

6. Handicart gebruikers kunnen meedoen, maar zitten alleen in de kar.  
7. Er is géén wedstrijdtafel. De wedstrijdleiders staan bij de starthole en zorgen voor 

soepele start en naleving van de regels 
8. Zorg ervoor dat je 10 minuten voor je starttijd bij de tee bent!! Niet eerder en 

niet later. 
9. Zoeken naar de bal (max 3 minuten) en doorlaten zijn vanaf 15 juni weer 

toegestaan. Check altijd de local rules. 
10. Jullie kunnen uiteraard vòòr en ná de ronde gezellig wat drinken op het terras of 

in het clubhuis conform de geldende protocollen van het restaurant. 
  
We hopen hiermee de gezelligheid en de sportiviteit om samen te spelen weer terug 
te brengen en verwachten in juli de volgende stappen te kunnen zetten naar een 
meer gebruikelijk wedstrijdprogramma.  
 
Wel is het belangrijk dat we ons aan de regels blijven houden en iedereen gezond 
blijft. 
 
De Damescommissie 
 
  


