De Zeeuwsche – Middelburg
Wedstrijdprogramma 2022
Algemeen.
In overleg met De Zeeuwsche en de wedstrijdcommissie Middelburg is voor 2022 het
wedstrijdprogramma vastgesteld.
Het programma bevat activiteiten die een terugkerend karakter hebben en activiteiten die een
eenmalig karakter hebben.
Deelname is in principe voorbehouden aan privéleden en voor de par-3 wedstrijden ook voor de par-3
leden van De Zeeuwsche - Middelburg, tenzij anders vermeld.
Aan de deelname van wedstrijden is een bijdrage verbonden.
Deze wordt per wedstrijd vermeld.
Voor iedere wedstrijd zijn dagprijzen beschikbaar. Voor sommige reeksen van wedstrijden wordt een
eindklassering opgemaakt.
Voor alle wedstrijden is een wedstrijdreglement vastgesteld.
Alle activiteiten zijn in de wedstrijdkalender weergegeven.
Alle wedstrijden zijn in principe Qualifying.
De hierna omschreven wedstrijden worden onderverdeeld in:
-

Wedstrijden met een terugkerend karakter
- Dames dag
wekelijks – dinsdag vanaf 5 april t/m 1 nov
- Herendag
wekelijks – donderdag zowel 9 als 18 holes
- Inloop par-3 baan
sep t/m apr op zaterdag, mei t/m aug. op woensdagavond
- Maandbeker
7 mei/4 jun/2 jul/6 aug/3 sep/1 okt
- Maneblussers
26 apr/10 mei/24 mei/7 jun/21 jun/5 jul/19 jul/2 aug/16 aug
- Koppelwedstrijden
1 apr/13 mei/3 jun/24 jun/15 jul/26 aug/16 sep
- Ladies Only
9 jun/7 jul/11 aug

-

Eenmalige wedstrijden
- Opening seizoen wedstrijd
- Langste dag toernooi
- Beetje anders wedstrijd
- Crosscountry wedstrijd
- Vrijwilligers dag
- Moonlight wedstrijd
- Sluiting seizoen wedstrijd

26 maart
18 juni
23 juli
13 augustus
17 september
23 september
29 oktober

-

Wedstrijden met een bijzonder karakter
- Handicart wedstrijd grote baan
10 september
- Handicart wedstrijd par-3 baan
25 Mei

-

Clubkampioenschappen
- Strokeplay grote baan
- Strokeplay par 3
- Matchplay

25 en 26 juni
2 en 3 juli
9 en 10 juli

Matchplay met hcp-verrekening par 3

10 december

-
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Damesdag
De Damesdag vindt plaats op iedere dinsdag van 5 april t/m 1 nov
Deelname
Holes

Wedstrijdvorm
Handicap
Aanvang
Inschrijven
Bijzonderheden

alleen dames (privéleden, overig met bijbetaling)
er worden 9 holes gespeeld
nieuw: op de 1e dinsdag van de maand wordt een mixed–dag georganiseerd
dit houdt in deelname voor zowel dames als heren; de wedstrijd gaat over 9 holes
door de wedstrijdleiding te bepalen
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
van 5 april tot 1 november 9:30 uur
online tot maandag voor de wedstrijd,18:00 uur, inschrijfgeld € 2,00
wedstrijd is te zien in intogolf en proware

Wedstrijdcoördinatie Diana Puis
Tel: 06 10054802
E-mail: dianap@zeelandnet.nl
Wedstrijdcoördinatie Maja Monkel
Tel: 06 25262481
E-mail: m.monkel@planet.nl
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Herendag
De herendag vindt plaats op iedere donderdag het hele jaar door.
Deelname
Holes
Wedstrijdvorm
Handicap:
Aanvang:
Inschrijven:
Bijzonderheden:

alleen heren (privéleden, overig met bijbetaling)
9 of 18 naar eigen keuze
door de wedstrijdleiding te bepalen
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
9:30 uur
online tot woensdag voor de wedstrijd,18:00 uur, inschrijfgeld € 2,00
wedstrijd is te zien in intogolf en proware

Wedstrijdcoördinatie Henk de Jong
Tel: 0118 855095 / 06 22923281
E-mail: henk@hdejong.nl
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INLOOP PAR 3
Dit zijn 18-holes wedstrijden op de par 3 baan. In de maanden september t/m april op zaterdag; in de
maanden mei t/m augustus op woensdagavond.
Deelname
Holes
Wedstrijdvorm
Handicap
Aanvang
Inschrijven
Bijzonderheden

dames en heren (privéleden en par 3 leden)
18 holes
door de wedstrijdleiding te bepalen
WHS max. 54,0
op zaterdag 10:00 uur; op woensdagavond 18:00 uur
inschrijven voor de inloop par 3 kan vanaf zondagochtend voor de wedstrijd tot
18:00 uur de dag voor de wedstrijd, via de website, inschrijfgeld € 2,00
wedstrijd is te zien in intogolf en proware

Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl
Wedstrijdcoördinatie Dolph Larivière
Tel: 06 34401040
E-mail: lariviere@zeelandnet.nl
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Maandbeker >18,5
Er worden in totaal zes maandbeker-wedstrijden gespeeld.
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag.
Deelname
dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling)
Holes
18 holes
Wedstrijdvorm
stableford
elke wedstrijd is er een leary en een longest
Handicap
WHS Max. 54.0
Speeldata
7 mei/4 jun/2 jul/6 aug/3 sep/1 okt
Aanvang
10:00 uur
Inschrijven
online tot donderdag voor de wedstrijd, 20:00 uur
Bijzonderheden
Het inschrijfbedrag voor deze wedstrijd is € 4,00.
Dag-winnaar is de speler met de beste netto score op de wedstrijddag.
Er wordt een overall klassement opgemaakt. Om voor deze prijs in aanmerking te
komen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden.
• men moet aan minimaal 4 van de 7 geplande wedstrijden hebben deelgenomen
• indien men aan meer dan 4 wedstrijden heeft deelgenomen, tellen de beste 4
netto scores
• bij gelijke stand wint degene met de laagste handicap
Verdere bijzonderheden zullen, indien nodig, bekend worden gemaakt via de
nieuwsbrief van De Zeeuwsche, apart informatiebulletin of bij de briefing voor de
wedstrijd.
Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl
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Maandbeker <18,5
Er worden in totaal zes maandbeker-wedstrijden gespeeld.
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag.
Deelname
Holes
Wedstrijdvorm
Handicap
Speeldata
Aanvang
Inschrijven
Bijzonderheden

dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling).
18 holes
de wedstrijdvorm is strokeplay; maximaal netto double bogey per hole
Elke wedstrijd is er een leary en een longest.
WHS 18,5 of lager.
7 mei/4 jun/2 jul/6 aug/3 sep/1 okt
10:00 uur
online tot donderdag voor de wedstrijd, 20:00 uur
Het inschrijfbedrag voor deze wedstrijd is € 4,00.
Dag-winnaar is de speler met de beste netto score op de wedstrijddag.
Er wordt een overall klassement opgemaakt. Om voor deze prijs in aanmerking te
komen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden.
• men moet aan minimaal 4 van de 7 geplande wedstrijden hebben deelgenomen
• indien men aan meer dan 4 wedstrijden heeft deelgenomen, tellen de beste 4
netto scores
• bij gelijke stand wint degene met de laagste handicap
Verdere bijzonderheden zullen, indien nodig, bekend worden gemaakt via de
nieuwsbrief van De Zeeuwsche, apart informatiebulletin of bij de briefing voor de
wedstrijd.

Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl
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De Maneblussers
Er worden in totaal 10 maneblussers-wedstrijden gespeeld.
Deze wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond 18:00 uur.
Deelname
alleen heren (privéleden, overig met bijbetaling)
Holes
9 holes
Wedstrijdvorm
Stableford qualifying
Handicap
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
Speeldata
26 apr/10 mei/24 mei/7 jun/21 jun/5 jul/19 jul/2 aug/16 aug
Aanvang
18:00 uur
Inschrijven
Bijzonderheden:

online tot maandag voor de wedstrijd, 18:00 uur
Het inschrijfbedrag voor deze wedstrijd is € 2,00.
Dag-winnaar is de speler met de beste netto score op de wedstrijddag.
Er wordt een overall klassement opgemaakt. Om voor deze prijs in aanmerking te
komen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden.
• men moet aan minimaal 4 van de 9 geplande wedstrijden hebben deelgenomen
• indien men aan meer dan 4 wedstrijden heeft deelgenomen, tellen de beste 4
netto scores
• bij gelijke stand wint degene met de laagste handicap
Verdere bijzonderheden zullen, indien nodig, bekend worden gemaakt via de
nieuwsbrief van De Zeeuwsche, apart informatiebulletin of bij de briefing voor de
wedstrijd.

Wedstrijdcoördinatie Theo Nieboer
Tel: 06 53636816
E-mail: theo.nieboer@gmail.com
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De V.A.C. Koppelwedstrijden
Er worden in totaal 8 V.A.C. Koppelwedstrijden gespeeld.
Deze wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond 18:00 uur.
Deelname
Iedereen in het bezit van GVB/Baanpermissie
Holes
9 holes
Wedstrijdvorm
Koppelwedstrijd Best-Ball
Handicap
WHS max. 54, tenzij anders vermeld
Speeldata
1 apr/13 mei/3 juni/24 jun/15 jul/5 aug/26 aug/16 sep
Aanvang
18:00 uur
Inschrijven
online tot woensdag voor de wedstrijd, 18:00 uur, inschrijven per koppel
Bijzonderheden: Het inschrijfbedrag voor de wedstrijd is € 10,00 per koppel.
Dag-winnaar is het koppel met de beste netto score op de wedstrijddag.
Er wordt een overall klassement opgemaakt. Om voor deze prijs in aanmerking te
komen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden.
• men moet aan minimaal 4 van de 9 geplande wedstrijden hebben deelgenomen
• indien men aan meer dan 4 wedstrijden heeft deelgenomen, tellen de beste 4
netto scores
• bij gelijke stand wint degene met de laagste handicap
Verdere bijzonderheden zullen, indien nodig, bekend worden gemaakt via de
nieuwsbrief van De Zeeuwsche, apart informatiebulletin of bij de briefing voor de
wedstrijd.
Wedstrijdcoördinatie Waldo Frühling
Tel: 06 33148577
E-mail. waldo@dezeeuwsche.nl

8

Ladies Only
Er worden in totaal 3 wedstrijden over 9 holes gespeeld op de donderdagavond (alleen voor dames).
Deze wedstrijden worden gespeeld op donderdagavond.
Deelname
Holes
Wedstrijdvorm
Handicap
Speeldata
Aanvang
Inschrijven
Bijzonderheden

alleen dames, privéleden (overig met bijbetaling).
9 holes
wisselende wedstrijdvormen
WHS max. 54
9 juni, 7 juli en 11 augustus
18:00 uur
online tot dinsdag voor de wedstrijd, 18:00 uur
het inschrijfbedrag wordt nog nader bekend gemaakt.

Nadere informatie over Ladies Only volgt via de nieuwsbrief van De Zeeuwsche of via een apart
informatiebulletin.
Wedstrijdcoördinatie Carien Gorter
Tel: 06 54212795
E-mail: cariengorter@gmail.com
Wedstrijdcoördinatie Carin Crucq
Tel: 06 51075791
E-mail: carincrucq@zeelandnet.nl
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Eenmalige wedstrijden
Openingswedstrijd + Par 3
Een wedstrijd op de grote baan over 9 holes met shotgun start en een wedstrijd op de par-3 baan over
18 holes met shotgun start.
Dit is een wedstrijd met na afloop een sociaal event (Lunchbuffet).
Deelname
grote baan: dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling), max 36 personen
par-3 baan: dames en heren (privéleden en par-3 leden), max 36 personen
Holes
grote baan 9 holes en par-3 baan 18 holes
Wedstrijdvorm
strokeplay (max. dubbel par plus 1) met shotgun start
Handicap
WHS max. 54
Speeldatum
zaterdag 26 maart
Aanvang
10:00 uur
Inschrijven
online tot woensdag voor de wedstrijd 20:00 uur
Bijzonderheden
Voor deelname aan het sociaal event zal een extra bijdrage worden gevraagd.

Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl
Wedstrijdcoördinatie Dolph Lariviere
Tel: 06 34401040
E-mail: lariviere@zeelandnet.nl

Handicart
De Stichting Handicart is opgericht met als doelstelling tijdelijk of permanent mindervalide golfers in
staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.
Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om
Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 114 golfclubs in Nederland.
Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op bijna veertig banen waar geen karren
van de stichting staan.
Op 25 mei 2022 een wedstrijd over 18 holes op de par-3 baan
Op 10 september 2022 een wedstrijd over 9 holes op de grote baan
Deelname
dames en heren
Wedstrijdvorm
stableford
Handicap
WHS max. 54,0
Speeldata
par 3 baan 25 mei 2022, aanvang 18:00 uur
grote baan zaterdag 10 september 2022, aanvang 10:00 uur
Inschrijven
par 3 baan tot uiterlijk 24 mei 2022, 18:00 uur
grote baan tot uiterlijk 9 september 2022, 18:00 uur
Het inschrijfbedrag voor deze wedstrijden bedraagt € 13,00 (+ € 7,00 voor 3 mulligans); dit wordt t.z.t.
ook nog op de aankondiging bekend gemaakt.
Men kan aan beide wedstrijden deelnemen maar ook aan elke afzonderlijk. De opbrengst komt ten
goede aan de stichting Handicart. De winnaar van de wedstrijd op de grote baan wordt uitgenodigd
voor de regionale en/of landelijke finale.
Wedstrijdcoördinatie Joost Sprinkhuizen
Tel: 06 82791709
E-mail: stijneddy@zeelandnet.nl
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Langste Dag Toernooi
Een wedstrijd over 72 holes op de par-3 baan
Deelname
dames en heren (privéleden en par-3 leden), maximaal 18 personen
Wedstrijdvorm
stableford, een speler behoudt alle 8 rondes van 9 holes dezelfde playing handicap
Handicap
WHS max. 54
Speeldatum
zaterdag 18 juni
Aanvang
08:00 uur.
Inschrijven
online tot woensdag voor de wedstrijd 18:00 uur, inschrijfgeld € 12,50
Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl

Moonlight
Dit is een wedstrijd over 8 holes op de grote en par 3 baan, met vooraf een social event (dinerbuffet).
Deelname
dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling), max. 32 personen
Holes
8 holes
Wedstrijdvorm
moonlight shotgun start
Handicap
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
Speeldatum
vrijdag 23 september.
Aanvang
eten 18:00 uur, daarna wedstrijd om 20:00 uur
Inschrijven
online tot dinsdag 20 september 18:00 uur
Bijzonderheden
Het inschrijfbedrag wordt nog nader bekend gemaakt.
Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief van De Zeeuwsche of via een apart informatiebulletin.
Wedstrijdcoördinatie Monique Gordijn
Tel: 06 46264945
E-mail: info@puurenintens.nl
Wedstrijdcoördinatie Dolph Larivière
Tel: 06 34401040
E-mail: lariviere@zeelandnet.nl
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BEETJE ANDERS WEDSTRIJD
Verrassingswedstrijd

Dit is een wedstrijd met achteraf een social event (lunchbuffet).
Deelname
dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling), max. 36 personen
Holes
8 holes
Wedstrijdvorm
verrassing
Handicap
WHS max. 54, non-qualifying
Speeldatum
zaterdag 23 juli
Aanvang
wedstrijd 10:00 uur, daarna lunchbuffet
Inschrijven
online tot woensdag 20 juli 18:00 uur
Bijzonderheden
Het inschrijfbedrag wordt nog nader bekend gemaakt.
Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief van De Zeeuwsche of via een apart informatiebulletin.
Wedstrijdcoördinatie Monique Gordijn
Tel: 06 46264945
E-mail: info@puurenintens.nl

Sluiting seizoen grote baan+ par 3
Een wedstrijd op de grote baan over 9 holes met shotgun start en
een wedstrijd op de par 3 baan over 18 holes met shotgun start.
Dit is een wedstrijd met na afloop een social event (lunchbuffet).
Deelname
grote baan dames en heren (privéleden, overig met bijbetaling), max 36 personen
par-3 baan dames en heren (privéleden en par-3 leden), max 36 personen
Holes
grote baan 9 holes en par 3 baan 18 holes
Wedstrijdvorm:
strokeplay (max. dubbel par plus 1) met shotgun start
Handicap:
WHS max. 54,0
Speeldatum:
zaterdag 29 oktober
Aanvang:
10:00 uur
Inschrijven:
online tot woensdag voor de wedstrijd 20:00 uur
Bijzonderheden: Voor deelname aan het social event zal een extra bijdrage worden gevraagd.
Wedstrijdcoördinatie Nico de Smit
Tel: 06 36296941
E-mail: nadesmit@zeelandnet.nl
Wedstrijdcoördinatie Dolph Larivière
Tel: 06 34401040
E-mail: lariviere@zeelandnet.nl
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Clubkampioenschap Strokeplay grote baan
Ieder jaar wordt het clubkampioenschap strokeplay georganiseerd.
De deelnemers strijden zonder handicapverrekening om het clubkampioenschap strokeplay.
Deelname
dames en heren privéleden
Holes
2 x 18 holes grote baan
Wedstrijdvorm
strokeplay-qualifying
Handicap
max. 54,0, tenzij anders vermeld
Speeldata
zaterdag 25 juni vanaf 10:00 uur en zondag 26 juni vanaf 13:00 uur
Inschrijven
online of via de inschrijflijst in het clubhuis, er wordt geen inschrijfgeld gevraagd
Bijzonderheden
Na 18 holes op zaterdag wordt de cut bepaald.
Wedstrijdcoördinatie Gerrit de Jong
Tel: 06 40815105
E-mail: gdejong@zeelandnet.nl

Clubkampioenschap Strokeplay par 3
Ieder jaar wordt het clubkampioenschap strokeplay par 3 georganiseerd.
De deelnemers strijden zonder handicapverrekening om het clubkampioenschap strokeplay.
Deelname
dames en heren privéleden
Holes
2 x 18 holes par 3
Wedstrijdvorm
strokeplay-qualifying
Handicap
max. 54,0, tenzij anders vermeld
Speeldata
zaterdag 2 juli vanaf 10:00 uur en zondag 3 juli vanaf 13:00 uur
Inschrijven
online of via de inschrijflijst in het clubhuis, er wordt geen inschrijfgeld gevraagd
Bijzonderheden
Na 18 holes op zaterdag wordt de cut bepaald.
Wedstrijdcoördinatie Gerrit de Jong
Tel: 06 40815105
E-mail: gdejong@zeelandnet.nl

Clubkampioenschap Matchplay
Ieder jaar wordt het clubkampioenschap matchplay georganiseerd.
Er wordt gespeeld zonder handicap verrekening.
Deelname
dames en heren - privéleden
Voorronde
voor de voorronde wordt een poule-indeling gemaakt
Holes
alle wedstrijden gaan over 18 holes
Wedstrijdvorm
matchplay
Handicap
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
Speeldata
Voorronde in april, mei en juni
halve finales zaterdag 9 juli vanaf 10:00 uur
finales zondag 10 juli vanaf 13:00 uur
Inschrijven
online of via de inschrijflijst in het clubhuis tot uiterlijk 28 maart, er wordt geen
inschrijfgeld gevraagd
Bijzonderheden
De deelnemers worden in de voorronden ingedeeld in poules van maximaal 5
spelers. Op grond van de resultaten in de poules wordt bepaald wie doorgaan naar
de halve finales.
Men is zelf verantwoordelijk voor het maken van de afspraken voor de wedstrijden in de poules.
Het resultaat van elke wedstrijd in de poules dient meteen na de wedstrijd te worden genoteerd op de
lijsten in het clubhuis en op dezelfde dag door beide spelers te worden doorgegeven via de mail aan
de wedstrijdleiding (gdejong@zeelandnet.nl).
Wedstrijdcoördinatie Gerrit de Jong
Tel: 06 40815105
E-mail: gdejong@zeelandnet.nl
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Par 3 matchplay wedstrijden met handicapverrekening
Poulewedstrijden waarvan de nummers 1 en 2 doorgaan naar de halve finale.
Finale wordt gespeeld op 10 december 2022 om 10:00 uur
Deelname
Holes
Wedstrijdvorm
Poulewedstrijden
Handicap
Speeldata
Inschrijven
Bijzonderheden

alle leden tot een maximum van 24
18 holes par 3
matchplay met handicapverrekening
worden in onderling overleg afgesproken
WHS max. 54,0, tenzij anders vermeld
finales/play-off op 10 december 2022 10:00 uur
via mail aan marcel.schoof@kpnmail.nl onder vermelding van uw mobile
telefoonnummer en e-mailadres
Het inschrijfbedrag voor deze wedstrijd is € 5,00.
Het volledige inschrijfgeld wordt onder de winnaars verdeeld.

Wedstrijdcoördinatie Marcel Schoof
Tel: 06 400703034
E-mail: marcel.schoof@kpnmail.nl
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