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1. Van het bestuur 

Kloppen de gegevens nog?   
Onlangs een ander woonadres, telefoonnummer of emailadres gekregen? Als dat zo is vergt dat even actie: 
Wil je je telefoonnummer en/of emailadres wijzigingen in egolf4u.nl in (via onze website 
https://www.golfparkexloo.nl/  en dan inloggen bij ‘login leden’ met je inlognaam en wachtwoord); 
Adreswijziging, ander bankrekeningnummer of andersoortige wijzigingen kun je doorgeven aan de secretaris: 
secretariaat@golfparkexloo.nl  
Zo houden we de administratie, met name egolf4u.nl op orde! We streven naar een maximaal juist 
ledenbestand. Dat werkt plezieriger voor iedereen. 
We rekenen op jullie medewerking! 
 
Automatische incasso 
Om de financiële administratie te vergemakkelijken kiest het bestuur ervoor maandleden en de 
registratieleden vanaf 2021 de kosten voor lidmaatschappen te laten betalen via automatische incasso. 
In het laatste kwartaal van 2020 wordt dat voorbereid en worden de betrokken leden daarover nader 
geïnformeerd.  
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, Bart van den Bos: penningmeester@golfparkexloo.nl 

 
2.                                                     

 
 
 
 
 
Sinds enige maanden is er een jeugdcommissie (weer) actief. Meer jeugdleden willen we op ons golfpark 
laten genieten van het golfspel. In het voorjaar en zomer heeft een aantal jeugdigen lessen gevolgd bij 
Willem, onze pro. Ook zijn er theorielessen in de baan gegeven door Ineke van den Berg. Het is heel leuk om 
te vertellen dat er twee jeugdspelers inmiddels geslaagd zijn voor hun theorie. Gefeliciteerd Indy en Sven!! De 
komende maanden gaan zij meer ervaring op doen in de baan, zodat zij een eerste kaart met goed resultaat 
kunnen gaan lopen!  
In de komende periode gaan we wederom jeugdlessen organiseren, is er een specifiek kennismakingspakket 
voor de jeugd en willen we speciale jeugdactiviteiten organiseren.  
Heeft u vragen aan de jeugdcommissie, dan kunt u contact met ons opnemen. 
Peter Mulder (vz), Sven Deiman, Lennard van Gerven, Christina Klarenbeek en Ans van Wijk 

https://www.golfparkexloo.nl/
mailto:secretariaat@golfparkexloo.nl
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Waarom ben jij gaan golfen, Lennard? 
Ik ben gaan golfen omdat het me leuk leek nadat ik een paar keer met mijn opa en oma mee ben geweest. 
Toen ik begon was ik nog niet heel erg goed soms ging ik met mijn opa en oma naar een andere golfbaan dat 
was leuk en gezellig. Na een paar lessen werd ik al wat beter en als we vakantie hadden van golf oefende ik 
met chippen en putten bij hun in de tuin. Soms gingen we dan naar de baan dan deden we de eerste 9 en 
versloeg ik ze meestal dat was heel erg leuk. 
Is golf een leuke sport voor kinderen? 
Ja, want de golf lessen zijn leuk je hebt contact met kinderen die ongeveer dezelfde hobby`s hebben als jou 
en je bent lekker in de buiten lucht dat is ook fijn. Er zijn wel veel oudere mensen op de golfbaan, maar dat is 
wel gezellig en je ziet hoe ver je uiteindelijk kunt slaan.  Dat is wel cool om te zien. 
Lennard van Gerven 

 
3. Wedstrijdcommissie  
DE PIRAMIDE  
 
De zomer- (stableford) competitie zit er weer op en velen van u zien uit naar het begin van het winterseizoen 
en dan met name naar de “PIRAMIDE”, de start van de Match Play competitie. Welke zal beginnen op 27 
september.  
Men kan zich via de website opgeven voor de loting wat van belang is voor de eerste wedstrijd. De 
inschrijving zal sluiten op 24 september. Vervolgens zal de loting plaatsvinden op 25 september en bekend 
gemaakt worden via de website. 
 
Voor de nieuwe deelnemers aan deze wedstrijd, volgt een korte uitleg. Ook voor diegenen die al eerder 
hebben meegedaan is het goed om even verder te lezen, omdat er enkele veranderingen zijn aangebracht. 
 
Bij de wintergreens gewoon uitholen (d.w.z. geen putterlengte of iets dergelijks). 
 
Match Play is een wedstrijdvorm waar normaal gesproken1 tegen 1 wordt gespeeld en het er uiteindelijk om 
gaat wie de meeste holes heeft gewonnen Wie een hole wint komt 1 up (+), de verliezer één down (-). 
Speelt men evenveel slagen dan is de hole gehalveerd en wijzigt er niks aan de stand. (0) 
Wie meer holes up (+) staat dan er nog holes te spelen zijn wint de match. 
 
Op Golfpark Exloo doen wij het anders, maar het principe en de uitkomst blijft hetzelfde. Het gaat als volgt: 

• een flight kan uit 3 of 4 spelers bestaan, Je hebt dan ook 2 of 3 tegenstanders 

• voor een gewonnen hole krijg je 2 punten 

• voor een gelijkgespeelde hole krijg je 1 punt 

• speel je in een 4-persoons flight, dan heb je dus 3 tegenstanders en kun je ook van 3 spelers de hole 
winnen, gelijk spelen of verliezen. Win je van alle 3 dan krijg jij 3x2=6 punten. Win je van één en speel 
je er tegen 2 gelijk dan krijg je (1x2) +(2x1) = 4 punten enz. 

• in een 4-persoons flight zijn in totaal 12 punten per hole te verdelen. 

• in een 3-persoons flight zijn er 6 punten 

• omdat wij van de piramide gebruik maken, speelt de handicap geen rol.                            
 
SPELREGELS 
Aan de hand van de aanmeldingen voor deelname aan de piramide wordt vooraf d.m.v. loting de 1e piramide 
samengesteld. Deze zal zichtbaar worden gemaakt op de website van golfpark Exloo. 
Hierna volgt de wekelijkse aanmelding voor de aankomende piramide speeldag, welke om en om gespeeld zal 
worden op zaterdag en zondag. 
Spelers die zich niet van tevoren hebben aangemeld (loting), worden onderaan de piramide geplaatst op 
volgorde van inschrijving  
De wekelijkse aanmelding kan tot uiterlijk vrijdagavond 21.00 uur.  
Per flight worden 2 scorekaarten uitgedeeld. De nummer 1 en nummer 3 van de flight zijn aangewezen als 
markers. 
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De winnaar van de flight promoveert boven de nr. 3 van de flight boven hem/haar. De nummer 2 promoveert 
boven de nr. 4 van de flight boven hem/haar. 
In een flight van 3 spelers promoveert alleen de winnaar. 
 
Eenmaal ingeloot in de piramide kun je meedoen met iedere ingeroosterde wedstrijd. Wanneer je je echter 
niet inschrijft voor een ingeroosterde wedstrijd, zak je automatisch 1 plaats in de ranking. Niet op komen 
dagen bij de tweede opvolgende wedstrijd daal je wederom 1 plaats. Bij de derde en opvolgende meerdere 
keren achtereen niet op komen dagen, zak je na iedere wedstrijd steeds 6 plaatsen in de ranking. Je snapt dus 
dat het loont om met regelmaat te verschijnen. 
Dus wie zich wel heeft laten inloten en vervolgens zelden tot nooit verschijnt, staat binnen niet al te lange tijd 
onderaan de ranking. Diegene die zich wel heeft ingeschreven en met grote regelmaat meespeelt aan een 
wedstrijd, wordt hiermee dan dus ook beloond voor zijn of haar opkomst. 
. 
Waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 
 
De wekelijkse flightindeling wordt gemaakt a.d.h.v. de aanwezigen per wedstrijd, van boven naar beneden 
elke keer tot een 4-tal is gevormd. Indien het totale aantal niet deelbaar is door 4 worden er flight van 3 
spelers geformeerd. 
VB:  
19 aanmeldingen resulteert in 4 flights van 4 en 1 flight van 3. 
21 aanmeldingen resulteert in 3 flights van 4 en 3 flights van 3. 
 
Diegenen die zich te laat hebben aangemeld (dus na vrijdagavond 21.00 uur) kunnen niet meer in een flight 
worden ingedeeld voor die week en kunnen die week slechts in een laatste flight voor “spek en bonen” 
meedoen.  
Diegenen die zich echter hebben aangemeld, maar niet op komen dagen, staan vanzelfsprekend wel in een 
flight opgesteld, maar bij niet aanwezig zijn geldt men dan als de “verliezende ”golfer van de desbetreffende 
flight.  
Wij zijn genoodzaakt hier toch wel strenger in te zijn, daar het behoorlijk veel werk is om de juiste flight 
samen te stellen en niet te vergeten de scorekaarten moeten ook van tevoren worden ingevuld. Bij 
wijzigingen moet alles opnieuw. 
 
Tevens verzoeken wij als commissie, dat de spelers die zich hebben opgegeven minimaal 15 minuten voor 
aanvang aanwezig te zijn in het clubhuis, zodat er op tijd begonnen kan worden nadat aan alle verplichtingen 
is voldaan o.a. 
Inleggeld á € 1,50 per keer.  
Ontvangst van de scorekaarten 2 per flight 
……… 
 
De PIRAMIDE wordt na elke wedstrijd bijgewerkt en zal op de website zichtbaar zijn. 
 
Voor vragen staan wij altijd open en bereid deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten: 
 
Namens de Wedstrijd/Activiteitencommissie 
Golfpark Exloo  
Jelle Pebesma 
Reint Smedinga 
 
 
 
 



4 

   Strokeplay Matchplay 

Terminologie  Medespeler is 'marker' 'tegenstander'  

Spelers Je speelt tegen jezelf oftewel tegen de baan 
Je speelt tegen een andere speler. 

 Bij de piramide tegen 2 of 3 spelers. 

Oefenen op 

de 

wedstrijdbaan 

voor het 

begin van de 

ronde 

Niet toegestaan (diskwalificatie) Toegestaan 

Uitholen  

Verplicht (Bij een op strokeplay gebaseerde 

spelvorm zoals stableford hoeft uitholen niet 

meer zodra er geen punten meer behaald 

kunnen worden) 

Niet verplicht. De speler kan de volgende slag, de hole 

of de match geven als men inziet dat het verschil in 

slagen erg  

groot en niet meer in te halen is. 

 Bij de piramide moet als een put of hole gegeven 

wordt de hele flight het daar mee eens zijn 

Telling  Voor elke hole een bruto score 

De stand van de match wordt aangegeven met 'holes 

up' (holes voor) of 'all square' (gelijk) en zoveel holes 

'te spelen'. Een partij is 'dormie' wanneer deze 

evenveel 'holes up' staat als er nog te spelen zijn.  

Bij de piramide is er een verdeling van 12 pnt per hole 

bij 4 spelers in de flight, 6 voor nr. 1, 4 voor nr. 2, 2 

voor nr.  3, 0 voor nr4. Totaal voor 9 holes 108 pnt 

 

zie eerder vermelde puntenverdeling 

Algemene 

straf 
Twee strafslagen Verlies van de hole 

 

Afslaan 

buiten of van 

de verkeerde 

afslagplaats 

  

Twee strafslagen en opnieuw afslaan, van 

binnen de afslagplaats. De eerste, foutieve, 

slag telt niet mee. 

Geen straf en de bal spelen zoals deze ligt, maar de 

tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt 

gedaan.   
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Informatie 

over aantal 

slagen  

Na strafslagen dit zo spoedig mogelijk melden 

aan de marker 

Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan 

tegenstander, tenzij duidelijk en gezien door 

tegenstander. Bij onjuiste inlichting fout herstellen 

vóór tegenstander slag doet, anders verlies van de 

hole.  

Voor je beurt 

spelen  
Geen straf 

De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw 

wordt gedaan 

Spelen van de 

verkeerde bal 

Twee strafslagen. Fout moet worden hersteld. 

Slagen gemaakt met de verkeerde bal tellen 

niet mee. 

Verlies van de hole 

Invloed van 

buitenaf 

Medespeler is een invloed van buitenaf (geen 

straf als bal beweegt door invloed van 

buitenaf, bal terugplaatsen op oorspronkelijke 

plek) 

Tegenstander is geen invloed van buitenaf  

Bij twijfel of 

regels goed 

zijn 

toegepast  

Er mogen twee ballen gespeeld worden 

Er mogen geen twee ballen gespeeld worden. Men 

moet een manier kiezen om het spel voort te zetten; 

als het niet anders kan, kan men aangeven dat men 

een uitspraak van een referee wenst.  

Spel staken 

tijdens een 

ronde 

Alleen wanneer de Commissie daartoe besluit 

of wanneer er gevaar voor blikseminslag 

dreigt 

Wanneer Commissie daartoe besluit en wanneer 

tegenstanders daartoe samen besluiten (zonder 

daarbij de wedstrijd te vertragen) 

 
4. Matchplay clubkampioenschappen met hcp verrekening 
Helaas is onze vaste verslaggever van de wedstrijden, Wietze Hulshof, niet in staat geweest (vanwege een 
operatie) om een verslag te maken. Wij wensen hem beterschap. Ook de redactie van de nieuwsbrief was 
wegens vakantie niet aanwezig. Dus daarom slechts wat foto’s van de winnaars. Allen van harte gefeliciteerd! 
1e René Lip                                  2e Hugo Blom                    3e Tini Middel                1e verliezersronde Ans van Wijk 
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5. Uitslag clubwedstrijden donderdagavond (stableford) 
Voor de stablefortcompetitie zijn dit jaar 11 wedstrijden gespeeld. Door weersomstandigheden zijn er een 
aantal uitgevallen. Van de 11 wedstrijden telden de 8 beste resultaten voor de einduitslag. 
 
1e en winnaar met 130 punten Gerrie Okken (wegens korte vakantie niet aanwezig voor de officiële foto) 
 
2e met 128 punten André Scholing en 3e met 126 punten Henk Grooten  
 

 
 

 
 
 

Voor de totale uitslag kijk je op onze website bij competities als je inlogt voor leden.   


