
Beste deelnemers aan de Herenmiddag van GC Zeewolde, 
  
Na een periode zonder golf en de beperkte start in mei, gaan we langzaamaan weer denken aan het 
opstarten van de Herenmiddag op de woensdagen. We willen op woensdag 17 en 24 juni gaan 
proefdraaien met 2 non-qualifying wedstrijden zonder prijsuitreiking aangezien we nog niet in grotere 
groepen kunnen samenkomen. Wel kan er op beperkte schaal met je medespelers voor of na het 
spelen een drankje of hapje worden genuttigd op het terras (of eventueel in het clubhuis) conform de 
coronaregels van het restaurant.  Na 1 juli wordt een versoepeling van de regels verwacht en is het de 
intentie om weer qualifying wedstrijden te gaan spelen met aansluitend een diner en prijsuitreiking. 
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen door de regering inzake de bestrijding van 
het Corona virus. 
  
Op 17 juni 2020 zal de eerste test wedstrijd Herenmiddag worden georganiseerd. Men kan op de 
gebruikelijke wijze digitaal inschrijven vanaf maandagavond 19.00 uur tot dinsdagavond 24.00 uur. 
Deze inschrijvingen tellen niet mee als reservering en beperkt dus niet een reservering voor een ronde 
op eigen initiatief. De volgende regels voor de test wedstrijden zijn van toepassing: 
  

1. Inschrijven via de wedstrijdmodule; de inschrijving staat open van maandag 19.00 uur tot 
dinsdagavond 24.00 uur. Tot die tijd kan men dus ook weer uitschrijven. Daarna verhindering 
melden bij de dienstdoende wedstrijdleider (zie website). 

2. Alleen inschrijven als je vrij bent van griepachtige verschijnselen, en uitschrijven / afmelden als 
deze zich alsnog voordoen. 

3. Maximum aantal deelnemers is 60, daarboven kom je op de wachtlijst. 
4. Het zijn nog geen officiële wedstrijden, dus geen inschrijfgeld, non-qualifying, geen 

wedstrijdkaart met sticker en geen prijsuitreiking. 
5. 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 
voor 20.30 uur die dag. Uitslag wordt daarna digitaal bepaald en gepubliceerd op de website. 

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

7. Handicartgebruikers kunnen meedoen, maar zitten alleen in de kar.  
8. De startlijst wordt gepubliceerd op de website / telefoon-app. voor 10.00 uur woensdag-

ochtend en wordt ook toegestuurd per e-mail. 
9. Deelnemers zorgen ervoor dat ze 10 minuten voor hun starttijd bij de tee zijn. Niet eerder en 

niet later. 
10. Zoeken naar de bal (max 3 minuten) en doorlaten zijn vanaf 15 juni weer toegestaan. 
11. De wedstrijdleiders staan bij de startholes en zorgen voor soepele start en naleving van de 

regels. 
12. Deelnemers kunnen voor en na de ronde wat drinken of een hapje eten op het terras of in het 

clubhuis conform de geldende protocollen van het restaurant. 
  
We hopen hiermee een beetje de sportiviteit en gezelligheid op de woensdagmiddagen 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. 
  
  
 


