
Protocol t.b.v. de Wouwse Winter Wedstrijden 2020/2021 
 

1. Het algemene protocol is onverkort van toepassing op alle wedstrijden die door de WECO 
georganiseerd worden. 
Dit protocol is te vinden op het ledengedeelte van de GWP website onder: 
https://www.golfwouwseplantage.nl/leden/statuten-reglementen-en-beleidsplan 

2. Deelnemers aan de Wouwse Winter Wedstrijden dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd 
eerst te melden bij de wedstrijdleiding om een startijd te verkrijgen. 

3. Het tijdslot waarbinnen een starttijd kan worden geregistreerd loopt van 09:00 uur tot 11:00 
uur. De vroegste starttijd is 09:30 uur, de laatst mogelijke starttijd is 12:00 uur. 

4. De wedstrijdleiding is te vinden in de pro’s-ruimte. 
In deze ruimte mag naast de wedstrijdleiding nog slechts één andere persoon bevinden. 

5. Om opeenhoping van deelnemers te voorkomen, wordt eenieder dringend verzocht buiten 
te wachten en de anderhalve meter regel strikt in acht te nemen. 

6. Binnen alle ruimten van het clubhuis is het dragen van een mondkapje verplicht. 
7. De verschuldigde wedstrijdfee à € 6,- per team kan worden voldaan door storting op: 

nr. NL19 RABO 0141 2058 14 t.n.v. STG. Golf Wouwse Plantage onder vermelding van uw 
naam en de datum van deelname.  

8. Elk team neemt uitsluitend de eigen scorekaart mee. 
9. Alleen voor de eerste keer dat een team deelneemt aan een wedstrijd van de serie, zorgt de 

wedstrijdcommissie voor scorekaartstickers. Voor alle volgende wedstrijddagen dienen de 
deelnemers hun gegevens zelf in te vullen op een blanco kaart. 

10. De playing handicap blijft gedurende de gehele competitie ongewijzigd. 
11. Op de scorekaarten moeten de scores van zowel het team zelf (in kolom A) als de markers (in 

kolom B of C) duidelijk worden ingevuld. 
12. De kaarten worden niet uitgewisseld. 

De scores dienen na afloop van de ronde wel onderling gecontroleerd en mondeling 
goedgekeurd te worden. 

13. Deelnemers worden verzocht hun scores onmiddellijk na afloop van hun ronde zelf in te 
voeren via de web app E-Golf4u, deze vind u hier https://m.eg4u.nl/#/login. 
Selecteer club Wouwse, login met uw gebruikersnaam zoals u deze op de site van Wouwse 
gebruikt. 
LET OP: Bij deelname aan meerdere wedstrijden moet de score steeds door dezelfde persoon 
ingevoerd worden, daar anders de klassementen niet correct kunnen worden opgemaakt! 

14. Het is niet toegestaan de scores in te voeren via de app van Golf.nl, daar dit de verwerking 
van de wedstrijd ernstig verstoort. 

15. Na afloop van de ronde dienen de kaarten, slechts ondertekend door de speler(s) zelf, in het 
postvakje van de wedstrijdcommissie te worden gedeponeerd. 
Voor kaarten die nog moeten worden ingeleverd als het clubhuis reeds gesloten is, is de 
GWP brievenbus in de zuil van de toegangspoort beschikbaar. 

16. Gedurende de periode dat er corona maatregelen van kracht zijn, gaan de scorekaarten 
gedurende minimaal één dag in quarantaine. Dit heeft tot gevolg, dat de wedstrijduitslag en 
de bijgewerkte klassementen pas in de loop van de week volgend op de wedstrijddag bekend 
gemaakt kunnen worden. 

https://www.golfwouwseplantage.nl/leden/statuten-reglementen-en-beleidsplan
https://m.eg4u.nl/#/login

