
Protocol tbv wedstrijden en scorekaarten etc.. 

Onderstaande maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk de risico’s van Corona/Covid19 

tegen te gaan. Met de aanpassingen proberen we de wedstrijden weer zo “normaal mogelijk” te 

laten verlopen ook al realiseren we ons dat het op dit moment toch anders is dan in het verleden.  

 

1. Houd 1,5 meter afstand, wees verstandig en kom niet golfen als je ziek/niet lekker bent;  

2. De startlijst zal worden gemaakt en gepubliceerd door de betreffende Wedstrijdleider op 

basis van tijdige inschrijving; 

3. Wijzigingen na sluiting inschrijfperiode alleen via de betreffende Wedstrijdleider; 

4. Op de wedstrijddag zal de Wedstrijdleider ervoor zorgen dat de scorekaarten per flight op de 

aanmeldbalie liggen, blijf van andere scorekaarten zo veel mogelijk af; 

5. De 1ste persoon die van de flight aanwezig is neemt alle scorekaarten van zijn flight in 1x mee; 

6. Verdeel/wissel de scorekaart direct op een juiste manier op teebox hole 1;  

7. De vlaggenstok mag voor of tijdens het putten en/of chippen niet uit de (verhoogde) cup 

worden gehaald (dus ook niet worden ‘bewaakt’) en putts mogen niet worden ‘gegeven’. 

8. De vlaggenstok mag niet met (blote) handen worden aangeraakt en men blijft van elkaars 

ballen af! 

9. Scorekaarten zullen na afloop door speler en marker worden gecontroleerd; 

10. ALLEEN de marker zet handtekening na akkoord, dit ter voorkoming van onnodig uitwisselen; 

11. De scorekaarten gaan in de rode “scorekaarten bus” waar een zak in zit zodat de betreffende 

Wedstrijdleider op dat moment geen kaart vast hoeft te pakken;  

12. De scores zullen door de Wedstrijdleider op een “eigen te bepalen plek en tijdstip” worden 

ingevoerd in Proware; 

13. De einduitslag van de wedstrijd zal uiterlijk 2 dagen na de wedstrijd worden gepubliceerd via 

Proware en de winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Bij bijzondere wedstrijden zal van het bovenstaande protocol worden afgeweken, dit om direct een 

prijsuitreiking mogelijk te maken. 

 

 

 

  



Aan alle leden van Golfclub Oude Maas 

Notities van de Wedstrijdcommissie: 

- Inschrijvingen voor de zaterdagwedstrijden zullen vanaf heden weer 3 weken van tevoren 

open worden gesteld, de zondag om 18:00 uur voor de wedstrijddatum zal de inschrijflijst 

worden gesloten. Op maandag zal de startlijst worden gemaakt door de betreffende 

Wedstrijdleider en deze ook publiceren via Proware. 

- Verzoeken bij vrij spelen hebben we zeer veel gerespecteerd, we zullen met bijzondere 

omstandigheden rekening blijven houden, maar de startlijst zal weer serieus door de 

betreffende Wedstrijdleider worden gemaakt. Rekening houdend met: meerdere personen 

in 1 auto en/of verschillende handicapgroepen. 

- Scorekaarten die niet/niet juist/onvolledig etc. worden ingeleverd hebben tot gevolg dat de 

handicap kan worden aangepast. 

- Wedstrijden op zaterdag vanaf 1 juli 2020 tot en met 31-7-2020 zullen weer Qualifying zijn, 

de scorekaarten worden verwerkt via Proware door de Wedstrijdleider, er is geen 

inschrijfgeld en er is ook geen prijsuitreiking.  

- Ten behoeve van wedstrijden op zaterdag per 1-8-2020 zal er wel inschrijfgeld worden 

gevraagd, direct bij inschrijving via Ideal. De wedstrijden zullen Qualifying zijn, de 

scorekaarten worden verwerkt door de betreffende Wedstrijdleider, er is nog geen directe 

prijsuitreiking. De prijswinnaars zullen op de hoogte worden gesteld van hun prestatie en 

zsm via een Wedstrijdleider hun prijs ontvangen. 

- Aanpassingen zomerkalender 2020:  de Powertee voor het goede doel van 11 juli 2020 zal 

worden gehouden op zaterdag 1 augustus 2020. 

- Clubkampioenschappen Chapman Greensome zullen worden gehouden op een nog nader te 

bepalen datum in september, zie Proware, er zijn dit jaar geen andere 

Clubkampioenschappen. 

- Maandbekers: er komen 4 maandbekers dit seizoen te weten 25 juli, 15 augustus, 26 

september en de finale op 10 oktober. Voor de einduitslag tellen de 2 beste klasseringen van 

de wedstrijden in juli, augustus en september + de finaledag van 10 oktober. 

- Handicarts: er is veel aanvraag naar handicarts en het aanbod is beperkt. Reserveer zelf u 

handicart bij Rhoon Golfcenter en geef aan dat u gebruik maakt van handicart bij aanmelding 

van de wedstrijd. We doen er alles aan om iedereen zoveel mogelijk te helpen. Het is 

ondertussen toegestaan om met 2 personen in een handicart te zitten waarbij we 

vriendelijk/dringend verzoeken (geen verplichting) om een mondkapje te gebruiken. Gebruik 

uw gezonde verstand en maak goede afspraken met elkaar als u met 2 personen in de 

handicart zit.  

- Balletje-Balletje (woensdagmiddag over het algemeen) is ondertussen begonnen met het 

bijhouden en verwerken van scorekaarten voor een ranglijst. Aanmelden kan via Proware tot 

de dag voor de wedstrijd 12.00 uur, daarna zal de startlijst worden gemaakt en gepubliceerd 

door de betreffende Wedstrijdleider. Per 1 juli zal Balletje-Balletje weer inschrijfgeld vragen, 

te weten 1 nieuwe golfbal. 


