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Dit vademecum is een beknopt naslagwerk. Uitgebreide gegevens zijn te vinden 
op de verenigingswebsite www.engelenburggcc.nl. In de loop van het jaar 
kunnen gegevens in dit vademecum worden gewijzigd. De meest actuele 
gegevens zijn te vinden op de verenigingswebsite. Dit vademecum is met de 
meeste zorg samengesteld, maar kan toch fouten bevatten. 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor jullie ligt het nieuwe vademecum voor 2022; het handige naslagwerk voor 
onze bestaande en nieuwe leden. Een belangrijk onderdeel is het overzicht van 
ons wedstrijd- en activiteitenprogramma. Ook vind je veel algemene informatie, 
zoals de openingstijden van de baan, hoe te reserveren, welke commissies we 
hebben en hoe je daarmee contact kunt opnemen, waar meer informatie te 
vinden is, informatie over golflessen, tarieven, regels en etiquette en nog veel 
meer. Chapeau voor al diegenen die weer hun bedrage hebben geleverd aan 
de inhoud van deze uitgave, want zonder hen is het boekje leeg.  
 
De samenwerking met Ton de Lange heeft het tweede jaar achter de rug. Als 
bekend hebben wij de coördinatie aangaande de baan voor onze rekening 
genomen. Er is in de baan al veel bereikt. Vermeldingswaardig is dat we door 
het plaatsen van een aantal regelbare dammen controle hebben gekregen over 
het watermanagement op de baan. We verwachten dat dit de baanconditie 
door het jaar heen zeer ten goede zal komen. Verder is er een plan voor de 
bunkers uitgewerkt dat in 2022 in stappen uitgevoerd gaat worden. Het betreft 
onder andere het dichten van een aantal bunkers en het zorgen dat het 
onderhoud eenvoudiger wordt en dat het zand in de bunkers een gelijke 
structuur gaat krijgen. De baancommissie zal wanneer de aanpassingen 
plaatsvinden op de hen bekende manier jullie daar weer over informeren. 
Mooie stappen die de baan weer mooier maken.  
 
Vanuit de NGF wordt gepromoot om te spelen van de afslag (geel, blauw of 
rood) die past bij je spelniveau. Wij ondersteunen dat van harte en zien dat zij 
die dat doen meer plezier in hun golfspel hebben. Probeer het eens uit en kijk 
of dat ook voor jou geldt.  
 
Laten we er tot slot samen weer een mooi golfjaar van maken. Waarin je met je 
familie of vrienden een rondje speelt, we elkaar uitdagen tijdens gezelligheids- 
en de meer serieuze wedstrijden en met de NGF teams weer ten strijde trekken 
tegen andere verenigingen en bovenal weer genieten van een nazit op de 
terrassen. 
 
Als bestuur wensen wij jullie veel leesplezier met dit vademecum en met elkaar 
een geweldig mooi golfjaar toe. 
 
Jos Verschuren 

Vademecum 2021 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor jullie ligt het nieuwe vademecum; een prachtig naslagwerk voor onze 
bestaande en nieuwe leden. Maar ook voor mensen die overwegen lid te 
worden biedt het een schat aan informatie. Een belangrijk onderdeel is het 
overzicht van ons wedstrijd- en activiteitenprogramma. Ook vind je veel 
algemene informatie, zoals de openingstijden van de baan, hoe te reserveren, 
welke commissies we hebben en hoe je daarmee contact kunt opnemen, waar 
meer informatie te vinden is, informatie over golflessen, tarieven, regels en 
etiquette en nog veel meer. 
 
Dit jaar heeft de communicatiecommissie zich ingespannen om de vormgeving 
een lift te geven. Ik vind het resultaat zeer geslaagd en denk dat je het met mij 
eens zult zijn. Natuurlijk chapeau voor al diegenen die hun bedrage hebben 
geleverd aan de inhoud van deze uitgave, want zonder hen is het boekje leeg. 
Uit ervaring weet ik dat dat steeds weer veel tijd kost. 
 
Vorig jaar werd onder dit voorwoord vermeld dat 2020 een jaar van 
veranderingen zou worden. Eigenaar Ton de Lange heeft immers weer de 
exploitatie van het Kasteel en de golfbaan op zich genomen. Wij zijn met elkaar 
voortvarend aan de slag gegaan, ook al maakte corona dat niet altijd makkelijk. 
Er is toch al veel bereikt. Zichtbaar is een aantal mooie veranderingen in en 
aan de baan. Maar er zijn meer veranderingen in gang gezet of die staan in de 
startblokken. Jullie horen daarover later vast meer. 
 
Als bestuur heb je een goed overzicht wat er door onze leden allemaal aan 
werk verzet wordt binnen de vereniging. Om eerlijk te zijn: dat is veel! Een dank 
je wel is zeker op zijn plaats aan allen die hun bijdrage lever(d)en. Met elkaar 
maken we de vereniging die we zijn. Een vereniging met een grote 
samenhorigheid waar eenieder welkom is. Daar kunnen we met elkaar trots op 
zijn. Een speciaal compliment aan de ledenwerfcommissie mag hier niet 
uitblijven. Met veel inzet, een goed programma en wellicht met een beetje hulp 
van corona, hebben we een forse sprong gemaakt in ons ledenaantal. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier en een geweldig mooi golfjaar toe. 
 
Jos Verschuren 
voorzitter EGCC 
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Engelenburg Golf- en Country Club 
 
De vereniging Engelenburg Golf- en Country Club in Brummen werd opgericht 
op 9 mei 1988 onder de naam Golf- en Country Club Groot Engelenburg. De 
huidige naam dateert van 2003. 
 
De vereniging Engelenburg Golf- en Country Club (hierna ook wel: EGCC) 
maakt gebruik van de golffaciliteiten van Kasteel Engelenburg, bestaande uit 
een 9 holes par 72 golfbaan en een aantal oefenfaciliteiten. De exploitatie 
ervan is in handen van Kasteel Engelenburg. Deze faciliteiten zijn ook 
beschikbaar voor greenfeespelers en hotelgasten van Kasteel Engelenburg. De 
afspraken tussen EGCC en Kasteel Engelenburg over het gebruik van de 
golfbaan door leden van EGCC zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Algemene informatie 
 
Vereniging Engelenburg Golf- en Country Club 
Eerbeekseweg 6, 6971 LB Brummen 
Bankrekening: NL38RABO0316176400 
Website: www.engelenburggcc.nl 
 
Speelrecht /lidmaatschap 
 
De kosten van een lidmaatschap van EGCC bestaan uit twee delen, namelijk 
de kosten voor het gebruik van de golfbaan (speelrecht) en de kosten 
verbonden aan het lidmaatschap van EGCC. 
De kosten van het speelrecht zijn in 2022: 
 voor een proefabonnement van 12 maanden € 540,00 
 voor een jaarabonnement € 1030,00 
 voor een seizoen abonnement (1 april t/m 31 oktober) € 895,00 
 voor een 10 rittenkaart 9 holes € 280,00 
 voor een 10 rittenkaart 18 holes € 385,00 
 jeugdlid (15 tot 21 jaar) jaarabonnement  € 345,00 
 pupil (tot 15 jaar) jaar abonnement € 185,00 
Daarnaast is in alle gevallen de verenigingscontributie van € 55,00 plus de 
NGF-bijdrage van € 19,00 verschuldigd.   
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Bij interesse voor een lidmaatschap, stuur een e-mail naar 
secretariaat@engelenburggcc.nl of meld je aan bij de receptie van Kasteel 
Engelenburg. Een digitaal aanmeldformulier is beschikbaar op 
lfbaan/inschrijfforhttps://www.engelenburg.com/nl/golf/gomulier. 
 
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per het einde van een 
abonnementsperiode, maar de opzegging moet wel schriftelijk of per e-mail 
vóór 1 december door EGCC zijn ontvangen. 
 
EGCC ledenvergaderingen 
 
Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). 
In de voorjaarsvergadering, in april/mei, wordt onder meer het algemene en 
financiële jaarverslag vastgesteld en vindt de periodieke bestuursverkiezing 
plaats. Ook worden dan de plannen voor het komende golfseizoen nader 
toegelicht. 
In november staan onder meer de vaststelling van de begroting voor het 
komende jaar en een algemene terugblik op het afgelopen jaar op de agenda. 
Voor de exacte vergaderdata wordt verwezen naar de wedstrijd- en 
activiteitenagenda. 
 
Mededelingen, informatie en website 
 
Mededelingen over activiteiten van onze golfclub verschijnen op onze website. 
Met ons online clubblad Fore You! en door middel van regelmatig 
verschijnende nieuwsbrieven worden alle leden op de hoogte gebracht van 
actuele informatie. Verder is er informatie beschikbaar op het informatiebord in 
de hal bij de kleedkamers. 
 
Alleen leden hebben toegang tot de ledeninformatie op de website. Door in te 
loggen in Proware krijg je toegang tot alle informatie en kun je je inschrijven 
voor door EGCC georganiseerde wedstrijden. 
Als inloggen toch niet lukt of je de Fore You! niet ontvangt, neem dan contact 
op met webmaster Henk Schaap, lh.schaap@gmail.com 
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Informatie over de golfbaan 
 
Algemene informatie 
 
golfbaan 
Golfbaan Kasteel Engelenburg 
Eerbeekseweg 6, 6971 LB BRUMMEN 
Golfbaan receptie: 0575 56 99 98 
E-mail: info@engelenburg.com 
website: www.golfbaanengelenburg.nl 
 
Exploitant 
BV Exploitatiemaatschappij Groot Engelenburg 
Directie: Béla Pálma 
Head Greenkeeper: Rudy Willemsen, De Enk Groen & Golf 
Head Pro: Wytse van Esveld, PGA Professional 
 
Faciliteiten 
 
De golffaciliteiten van Kasteel Engelenburg bestaan uit: 
 een fantastische 9 holes par 72 golfbaan met de A-status, gelegen op een 

klassiek landgoed. De 9 holes baan telt 2 par 5 holes, 5 par 4 holes en 2 
par 3 holes; 

 een fraai gelegen driving-range met een aantal overdekte afslagplaatsen, 
grotendeels omsloten door oude muren van het landgoed, op ongeveer 
150 meter afstand van het parkeerterrein.  

 een chip-course en een oefenbunker nabij de driving-range; 
 oefengreens en een oefenbunker in het park nabij het kasteel. 
 
Leden van EGCC kunnen onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten. 
 
Op drukke dagen in het seizoen (april-oktober) zijn de Van Braam lounge en de 
golfreceptie geopend van 10.00 tot 19.00 uur. 
 
De driving-range is dagelijks geopend vanaf zonsopgang. Let op: elke 
maandag- en donderdagochtend vinden er tot circa 9.00 uur 
onderhoudswerkzaamheden plaats op de driving-range. 
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De driving-range is dagelijks geopend: 
- in maart tot 18.00 uur 
- in april tot 19.00 uur 
- in mei t/m augustus tot 20.00 uur 
- in september tot 19.00 uur 
- in oktober tot 18.00 uur 
- in november t/m februari tot 16.00 uur. 
 
Voor leden zijn de ballen voor de driving-range bij het speelrecht inbegrepen. 
 
Reservering starttijden 
 
Leden van EGCC  kunnen tot maximaal 14 dagen van tevoren een starttijd 
reserveren via de website van EGCC. 
 
Toegang tot de golfbaan 
 
De golfbaan is alleen toegankelijk voor golfers met een geldige starttijd. 
Golfers dienen 10 minuten voor hun starttijd op de afslagplaats van de eerste 
hole aanwezig te zijn. 
Starttijden die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden 
aangemerkt als een no-show en kunnen in geval van herhaling contant in 
rekening worden gebracht. 
 
Greenfee / tarieven 
 
18-holes week € 57,50  9-holes week € 39,50 
18-holes weekend € 62,50  9-holes weekend € 42,50 
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Introduceren en hospitality-chain 
 
Verenigingsleden mogen golfers introduceren; maximaal 3 introducés per dag. 
Het lid speelt dan mee in dezelfde flight als de introducés. Het actuele tarief 
voor introducés is te vinden op de website van de golfbaan. 
 
Golfbaan Kasteel Engelenburg heeft - binnen een zogenaamde hospitality-
chain - voor leden van EGCC kortingsafspraken gemaakt met een aantal 
regionale golfbanen. De deelnemende banen zijn te vinden op de website van 
de golfbaan.   
https://www.engelenburg.com/nl/golf/golfbaan/greenfee/hospitality-chain 
 
Handicarts 
 
Er is een aantal handicarts beschikbaar. Tarieven: 
- per pashouder € 4,50 
- pashouder + niet pashouder € 13,00 
- zonder pas € 25,00 per persoon. 
Een handicartpas is verkrijgbaar via de Stichting Handicart: www.handicart.nl. 
Voor informatie en advies, kan je terecht bij onze handicartconsul Henk van 
Vulpen, henkvanvulpen@kpnmail.nl. 
 
Golfprofessional en golflessen 
 
Onze golfprofessional is PGA Professional Wytse van Esveld. Hij is te bereiken 
via e-mail wytse@vanesveld.golf of telefonisch op 06 53 442 891. 
Aanmelden voor golflessen kan via de receptie van Golfbaan Kasteel 
Engelenburg en bij de Head Pro. Daar is ook alle informatie over 
lesmogelijkheden en lestarieven verkrijgbaar. 
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HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

+4,0    -       +2,6
+2,5    -       +0,9
+0,8    -         0,8

0,9    -         2,5
2,6    -         4,3
4,4    -         6,0
6,1    -         7,7
7,8    -         9,4
9,5    -       11,2

11,3    -       12,9
13,0    -       14,6
14,7    -       16,3
16,4    -       18,1
18,2    -       19,8
19,9    -       21,5
21,6    -       23,2
23,3    -       25,0
25,1    -       26,7
26,8    -       28,4
28,5    -       30,1
30,2    -       31,9
32,0    -       33,6
33,7    -       35,3
35,4    -       37,0
37,1    -       38,8
38,9    -       40,5
40,6    -       42,2
42,3    -       43,9
44,0    -       45,7
45,8    -       47,4
47,5    -       49,1
49,2    -       50,8
50,9    -       52,6
52,7    -       54,0

+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

+4,0    -       +3,1
+3,0    -       +1,1
+1,0    -         1,0

1,1    -         3,0
3,1    -         5,0
5,1    -         7,0
7,1    -         9,0
9,1    -       11,0

11,1    -       13,1
13,2    -       15,1
15,2    -       17,1
17,2    -       19,1
19,2    -       21,1
21,2    -       23,2
23,3    -       25,2
25,3    -       27,2
27,3    -       29,2
29,3    -       31,2
31,3    -       33,2
33,3    -       35,3
35,4    -       37,3
37,4    -       39,3
39,4    -       41,3
41,4    -       43,3
43,4    -       45,4
45,5    -       47,4
47,5    -       49,4
49,5    -       51,4
51,5    -       53,4
53,5    -       54,0

+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PLAYING HANDICAP TABEL HEREN
18 Holes 9 Holes

GEEL CR=36,0 
PAR=36
SR=131

ROOD CR=34,0 
PAR=36
SR=112

+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

+4,0    -       +3,9
+3,8    -       +3,1
+3,0    -       +2,2
+2,1    -       +1,3
+1,2    -       +0,5
+0,4    -         0,4

0,5    -         1,2
1,3    -         2,1
2,2    -         3,0
3,1    -         3,8
3,9    -         4,7
4,8    -         5,6
5,7    -         6,4
6,5    -         7,3
7,4    -         8,1
8,2    -         9,0
9,1    -         9,9

10,0    -       10,7
10,8    -       11,6
11,7    -       12,5
12,6    -       13,3
13,4    -       14,2
14,3    -       15,0
15,1    -       15,9
16,0    -       16,8
16,9    -       17,6
17,7    -       18,5
18,6    -       19,4
19,5    -       20,2
20,3    -       21,1
21,2    -       21,9
22,0    -       22,8
22,9    -       23,7
23,8    -       24,5
24,6    -       25,4
25,5    -       26,3
26,4    -       27,1
27,2    -       28,0
28,1    -       28,8
28,9    -       29,7
29,8    -       30,6
30,7    -       31,4
31,5    -       32,3
32,4    -       33,2
33,3    -       34,0
34,1    -       34,9
35,0    -       35,7
35,8    -       36,6
36,7    -       37,5
37,6    -       38,3
38,4    -       39,2
39,3    -       40,1
40,2    -       40,9
41,0    -       41,8
41,9    -       42,6
42,7    -       43,5
43,6    -       44,4
44,5    -       45,2
45,3    -       46,1
46,2    -       47,0
47,1    -       47,8
47,9    -       48,7
48,8    -       49,5
49,6    -       50,4
50,5    -       51,3
51,4    -       52,1
52,2    -       53,0
53,1    -       53,9
54,0    -       54,0

+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

+4,0    -       +3,6
+3,5    -       +2,6
+2,5    -       +1,6
+1,5    -       +0,6
+0,5    -         0,5

0,6    -         1,5
1,6    -         2,5
2,6    -         3,5
3,6    -         4,5
4,6    -         5,5
5,6    -         6,5
6,6    -         7,5
7,6    -         8,5
8,6    -         9,5
9,6    -       10,5

10,6    -       11,6
11,7    -       12,6
12,7    -       13,6
13,7    -       14,6
14,7    -       15,6
15,7    -       16,6
16,7    -       17,6
17,7    -       18,6
18,7    -       19,6
19,7    -       20,6
20,7    -       21,6
21,7    -       22,7
22,8    -       23,7
23,8    -       24,7
24,8    -       25,7
25,8    -       26,7
26,8    -       27,7
27,8    -       28,7
28,8    -       29,7
29,8    -       30,7
30,8    -       31,7
31,8    -       32,7
32,8    -       33,7
33,8    -       34,8
34,9    -       35,8
35,9    -       36,8
36,9    -       37,8
37,9    -       38,8
38,9    -       39,8
39,9    -       40,8
40,9    -       41,8
41,9    -       42,8
42,9    -       43,8
43,9    -       44,8
44,9    -       45,9
46,0    -       46,9
47,0    -       47,9
48,0    -       48,9
49,0    -       49,9
50,0    -       50,9
51,0    -       51,9
52,0    -       52,9
53,0    -       53,9
54,0    -       54,0

GEEL CR=72,0 
PAR=72
SR=131

ROOD CR=68,0 
PAR=72
SR=112
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HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

+4,0    -       +2,6
+2,5    -       +0,9
+0,8    -         0,8

0,9    -         2,5
2,6    -         4,3
4,4    -         6,0
6,1    -         7,7
7,8    -         9,4
9,5    -       11,2

11,3    -       12,9
13,0    -       14,6
14,7    -       16,3
16,4    -       18,1
18,2    -       19,8
19,9    -       21,5
21,6    -       23,2
23,3    -       25,0
25,1    -       26,7
26,8    -       28,4
28,5    -       30,1
30,2    -       31,9
32,0    -       33,6
33,7    -       35,3
35,4    -       37,0
37,1    -       38,8
38,9    -       40,5
40,6    -       42,2
42,3    -       43,9
44,0    -       45,7
45,8    -       47,4
47,5    -       49,1
49,2    -       50,8
50,9    -       52,6
52,7    -       54,0

+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

+4,0    -       +3,1
+3,0    -       +1,1
+1,0    -         1,0

1,1    -         3,0
3,1    -         5,0
5,1    -         7,0
7,1    -         9,0
9,1    -       11,0

11,1    -       13,1
13,2    -       15,1
15,2    -       17,1
17,2    -       19,1
19,2    -       21,1
21,2    -       23,2
23,3    -       25,2
25,3    -       27,2
27,3    -       29,2
29,3    -       31,2
31,3    -       33,2
33,3    -       35,3
35,4    -       37,3
37,4    -       39,3
39,4    -       41,3
41,4    -       43,3
43,4    -       45,4
45,5    -       47,4
47,5    -       49,4
49,5    -       51,4
51,5    -       53,4
53,5    -       54,0

+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PLAYING HANDICAP TABEL HEREN
18 Holes 9 Holes

GEEL CR=36,0 
PAR=36
SR=131

ROOD CR=34,0 
PAR=36
SR=112

+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

+4,0    -       +3,9
+3,8    -       +3,1
+3,0    -       +2,2
+2,1    -       +1,3
+1,2    -       +0,5
+0,4    -         0,4

0,5    -         1,2
1,3    -         2,1
2,2    -         3,0
3,1    -         3,8
3,9    -         4,7
4,8    -         5,6
5,7    -         6,4
6,5    -         7,3
7,4    -         8,1
8,2    -         9,0
9,1    -         9,9

10,0    -       10,7
10,8    -       11,6
11,7    -       12,5
12,6    -       13,3
13,4    -       14,2
14,3    -       15,0
15,1    -       15,9
16,0    -       16,8
16,9    -       17,6
17,7    -       18,5
18,6    -       19,4
19,5    -       20,2
20,3    -       21,1
21,2    -       21,9
22,0    -       22,8
22,9    -       23,7
23,8    -       24,5
24,6    -       25,4
25,5    -       26,3
26,4    -       27,1
27,2    -       28,0
28,1    -       28,8
28,9    -       29,7
29,8    -       30,6
30,7    -       31,4
31,5    -       32,3
32,4    -       33,2
33,3    -       34,0
34,1    -       34,9
35,0    -       35,7
35,8    -       36,6
36,7    -       37,5
37,6    -       38,3
38,4    -       39,2
39,3    -       40,1
40,2    -       40,9
41,0    -       41,8
41,9    -       42,6
42,7    -       43,5
43,6    -       44,4
44,5    -       45,2
45,3    -       46,1
46,2    -       47,0
47,1    -       47,8
47,9    -       48,7
48,8    -       49,5
49,6    -       50,4
50,5    -       51,3
51,4    -       52,1
52,2    -       53,0
53,1    -       53,9
54,0    -       54,0

+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

+4,0    -       +3,6
+3,5    -       +2,6
+2,5    -       +1,6
+1,5    -       +0,6
+0,5    -         0,5

0,6    -         1,5
1,6    -         2,5
2,6    -         3,5
3,6    -         4,5
4,6    -         5,5
5,6    -         6,5
6,6    -         7,5
7,6    -         8,5
8,6    -         9,5
9,6    -       10,5

10,6    -       11,6
11,7    -       12,6
12,7    -       13,6
13,7    -       14,6
14,7    -       15,6
15,7    -       16,6
16,7    -       17,6
17,7    -       18,6
18,7    -       19,6
19,7    -       20,6
20,7    -       21,6
21,7    -       22,7
22,8    -       23,7
23,8    -       24,7
24,8    -       25,7
25,8    -       26,7
26,8    -       27,7
27,8    -       28,7
28,8    -       29,7
29,8    -       30,7
30,8    -       31,7
31,8    -       32,7
32,8    -       33,7
33,8    -       34,8
34,9    -       35,8
35,9    -       36,8
36,9    -       37,8
37,9    -       38,8
38,9    -       39,8
39,9    -       40,8
40,9    -       41,8
41,9    -       42,8
42,9    -       43,8
43,9    -       44,8
44,9    -       45,9
46,0    -       46,9
47,0    -       47,9
48,0    -       48,9
49,0    -       49,9
50,0    -       50,9
51,0    -       51,9
52,0    -       52,9
53,0    -       53,9
54,0    -       54,0

GEEL CR=72,0 
PAR=72
SR=131

ROOD CR=68,0 
PAR=72
SR=112
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Engelenburg Golf- en Country Club, 
een club voor iedereen

HANDICAP BAAN 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

BAAN 
HCP

HANDICAP BAA
N 
HCP

HANDICAP BAAN 
HCP

BAAN 
HCP

PLAYING HANDICAP TABEL DAMES
18 Holes 9 Holes

GEEL CR=39,2 
PAR=36
SR=147

ROOD CR=36,6 
PAR=36
SR=127

GEEL CR=78,3 
PAR=72
SR=147

ROOD CR=73,2 
PAR=72
SR=127

+4,0    -       +2,7
+2,6    -       +1,1
+1,0    -         0,4

0,5    -         1,9
2,0    -         3,5
3,6    -         5,0
5,1    -         6,6
6,7    -         8,1
8,2    -         9,6
9,7    -       11,2

11,3    -       12,7
12,8    -       14,2
14,3    -       15,8
15,9    -       17,3
17,4    -       18,9
19,0    -       20,4
20,5    -       21,9
22,0    -       23,5
23,6    -       25,0
25,1    -       26,5
26,6    -       28,1
28,2    -       29,6
29,7    -       31,2
31,3    -       32,7
32,8    -       34,2
34,3    -       35,8
35,9    -       37,3
37,4    -       38,8
38,9    -       40,4
40,5    -       41,9
42,0    -       43,5
43,6    -       45,0
45,1    -       46,5
46,6    -       48,1
48,2    -       49,6
49,7    -       51,1
51,2    -       52,7
52,8    -       54,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

+4,0    -       +3,8
+3,7    -       +2,0
+1,9    -       +0,2
+0,1    -         1,6

1,7    -         3,3
3,4    -         5,1
5,2    -         6,9
7,0    -         8,7
8,8    -       10,4

10,5    -       12,2
12,3    -       14,0
14,1    -       15,8
15,9    -       17,6
17,7    -       19,3
19,4    -       21,1
21,2    -       22,9
23,0    -       24,7
24,8    -       26,5
26,6    -       28,2
28,3    -       30,0
30,1    -       31,8
31,9    -       33,6
33,7    -       35,4
35,5    -       37,1
37,2    -       38,9
39,0    -       40,7
40,8    -       42,5
42,6    -       44,3
44,4    -       46,0
46,1    -       47,8
47,9    -       49,6
49,7    -       51,4
51,5    -       53,2
53,3    -       54,0

+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

+5
+4
+3
+2
+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

+4,0     -        +3,7
+3,6     -        +3,0
+2,9     -        +2,2
+2,1     -        +1,4
+1,3     -        +0,7
+0,6     -           0,1
0,2     -           0,9
1,0     -           1,6
1,7     -           2,4
2,5     -           3,2
3,3     -           3,9
4,0     -           4,7
4,8     -           5,5
5,6     -           6,3
6,4     -           7,0
7,1     -           7,8
7,9     -           8,6
8,7     -           9,3
9,4     -         10,1

10,2     -         10,9
11,0     -         11,6
11,7     -         12,4
12,5     -         13,2
13,3     -         13,9
14,0     -         14,7
14,8     -         15,5
15,6     -         16,2
16,3     -         17,0
17,1     -         17,8
17,9     -         18,6
18,7     -         19,3
19,4     -         20,1
20,2     -         20,9
21,0     -         21,6
21,7     -         22,4
22,5     -         23,2
23,3     -         23,9
24,0     -         24,7
24,8     -         25,5
25,6     -         26,2
26,3     -         27,0
27,1     -         27,8
27,9     -         28,5
28,6     -         29,3
29,4     -         30,1
30,2     -         30,9
31,0     -         31,6
31,7     -         32,4
32,5     -         33,2
33,3     -         33,9
34,0     -         34,7
34,8     -         35,5
35,6     -         36,2
36,3     -         37,0
37,1     -         37,8
37,9     -         38,5
38,6     -         39,3
39,4     -         40,1
40,2     -         40,8
40,9     -         41,6
41,7     -         42,4
42,5     -         43,2
43,3     -         43,9
44,0     -         44,7
44,8     -         45,5
45,6     -         46,2
46,3     -         47,0
47,1     -         47,8
47,9     -         48,5
48,6     -         49,3
49,4     -         50,1
50,2     -         50,8
50,9     -         51,6
51,7     -         52,4
52,5     -         53,1
53,2     -         53,9
54,0     -         54,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

+4,0     -        +3,3
+3,2     -        +2,5
+2,4     -        +1,6
+1,5     -        +0,7
+0,6     -           0,2
0,3     -           1,1
1,2     -           2,0
2,1     -           2,9
3,0     -           3,8
3,9     -           4,7
4,8     -           5,6
5,7     -           6,4
6,5     -           7,3
7,4     -           8,2
8,3     -           9,1
9,2     -         10,0

10,1     -         10,9
11,0     -         11,8
11,9     -         12,7
12,8     -         13,6
13,7     -         14,5
14,6     -         15,3
15,4     -         16,2
16,3     -         17,1
17,2     -         18,0
18,1     -         18,9
19,0     -         19,8
19,9     -         20,7
20,8     -         21,6
21,7     -         22,5
22,6     -         23,4
23,5     -         24,2
24,3     -         25,1
25,2     -         26,0
26,1     -         26,9
27,0     -         27,8
27,9     -         28,7
28,8     -         29,6
29,7     -         30,5
30,6     -         31,4
31,5     -         32,2
32,3     -         33,1
33,2     -         34,0
34,1     -         34,9
35,0     -         35,8
35,9     -         36,7
36,8     -         37,6
37,7     -         38,5
38,6     -         39,4
39,5     -         40,3
40,4     -         41,1
41,2     -         42,0
42,1     -         42,9
43,0     -         43,8
43,9     -         44,7
44,8     -         45,6
45,7     -         46,5
46,6     -         47,4
47,5     -         48,3
48,4     -         49,2
49,3     -         50,0
50,1     -         50,9
51,0     -         51,8
51,9     -         52,7
52,8     -         53,6
53,7     -         54,0
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Bestuur, commissies en speciale leden 
 
Bestuur EGCC 
       
Jos Verschuren, voorzitter  
tel. 06 53 233 900,  voorzitter@engelenburggcc.nl   
 
Hennie Beelen, plaatsvervangend voorzitter  
tel. 06 52 470 025,  henniebeelen@gmail.com  
  
Elly de Booij, secretaris 
tel. 06 42 585 715,  secretariaat@engelenburggcc.nl 
 
Gerard van Egmond, penningmeester 
tel. 06 53 836 006,  g.v.egmond@kpnmail.nl  
 
Hans Mammen, sportcommissaris 
tel. 06 16 498 078,  hansmammen@hotmail.com 
 
Wim de Vries, baancommissaris 
tel. 06 50 683 535, wimwdevries@gmail.com 
 
Ereleden en Leden van Verdienste 
 
De volgende leden zijn wij blijvend dank verschuldigd voor hun inzet voor de 
vereniging. 
 
Ereleden     Leden van Verdienste 
Ronald Spits sinds januari 1994  Karel Schuiling sinds april 2016 
Luuk Tuiten sinds maart 1997  Ida Marie ter Bogt sinds april 2016 
Albert Haak † sinds april 2006   Jos Verschuren sinds april 2017 
Ad Bontje sinds november 2012 
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Engelenburg Golf- en Country Club, - pagina 11 - 
een club voor iedereen  

Commissies 
 
Baancommissie 
Wim de Vries, voorzitter  
tel. 06 50 683 535, wimwdevries@gmail.com 
 
Karel Schuiling 
Ad Bontje, voorzitter werkgroep Natuurbeheer 
leden van de werkgroep  Dirk Vruggink 
 Hennie Beelen 
 Herman Heskamp, namens IVN 
 Norbert Lucassen, deskundig buurtbewoner 
 
Commissie ledenwerving & -behoud 
Wessel van Soest, voorzitter  
tel. 06 50 255 435, wvansoest0@gmail.com 
 
Hennie Beelen 
Joke Luppes 
 
Communicatiecommissie 
Jan-anne van Dijken, voorzitter  
tel. 06 53 660 999, soab@xs4all.nl 
 
Henk Schaap, webmaster  
tel. 06 53 174 068, lh.schaap@gmail.com 
 
Ronald Tolner 
Vacature 
 
Damescommissie 
Roelyan Mammen, voorzitter  
tel. 055 540 9646, roelyan@hotmail.com 
 
Astrid de Vries   
Dédée Sleutel-Guillaume 
Fenneke Harreveld 
Anita Veenland 
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Handicartcommissie 
Henk van Vulpen, voorzitter  
tel. 055 541 7602, henkvanvulpen@kpnmail.nl 
 
Gerard van Egmond 
 
Herencommissie 
Marcel Tensen, voorzitter  
tel. 0313 707 117, marcel.tensen@gmail.com 
 
Uup Veenland 
Karel Schuiling  
 
Jeugdcommissie 
Joke Luppes, voorzitter  
tel. 06 51 779 807, egcc.jeugd@gmail.com 
 
Regel- en handicapcommissie 
Ad de Ruiter, voorzitter  
tel. 06 36 249 590, ruiter.addie@gmail.com 
 
Henny de Ruiter 
Charo van ter Beek 
 
Wedstrijdcommissie 
Hans Mammen, voorzitter  
tel. 06 16 498 078, hdmammen@kpnmail.nl 
 
Emiel van ter Beek, vicevoorzitter   
Mia Dalhuisen, penningmeester  
Gerda Frederiks 
Jacqueline Wagenvoort  
Henk Bunskoeke  
Dirk Vruggink  
Henk Broeders 
Harry Spangenberg 
Vacature, secretaris 
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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Wedstrijd- en Activiteitenagenda 2022
Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit    Soort   Opm.  

Aanvang
3 di 10:00-11:00 Damesochtend G 9H
1 za  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  
4 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
5 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
9 zo 11:30-12:30 Nieuwjaarswedstrijd G 9H
9 zo 16:00-18:00 Nieuwjaarsreceptie  
11 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
12 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
18 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
19 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
25 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
26 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
     
Februari 2022     
1 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
2 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
6 zo 12:00-13:10 Winterwedstrijd G 9H
8 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
9 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
15 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
16 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
22 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
23 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
27 zo 12:00-13:30 Winterwedstrijd G 9H
     
Maart 2022     
1 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
2 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
3 do 10:00-11:20 Dames - winteruitje G 9H
4 vr Start inschrijving  Matchplay Kampioenschap NQ54 MP
8 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
9 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
15 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
16 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
22 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
23 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
27 zo   Begin Zomertijd (2:00 wordt 3:00)  
29 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H

JANUARI 2022

FEBRUARI 2022

MAART 2022
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit    Soort   Opm.  
Aanvang

30 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
     
April 2022     
3 zo 10:30-11:30 NGF-competitie- Greensome NGF 9H+
  13:30-15:30 NGF-competitie - indiv. matchplay NGF 18H+
  15:30-17:30 Heren-1 (27 holes)  
5 di 10:00-11:20 Damesochtend met lunch G 9H+
6 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
7 do 11:30-13:30 NGF-competitie - indiv. matchplay NGF 18H+
  13:30-15.30 Dames-2 senioren     greensome  
8 vr 11:30-13:30 NGF-competitie - indiv. Matchplay (NTB) NGF 18H+
  13:30-15:30 Heren senioren 2 (18 holes)  greensome  
10 zo 12:00-13:40 Seizoensopening G 9H
11 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
12 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
13 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
14 do 11:30-13:30 NGF-competitie - indiv. matchplay NGF 18H+
  13:30-15:30 Dames-1 senioren    greensome  
15 vr   Goede Vrijdag  
17 zo   1e paasdag  
18 ma   2e paasdag  (geen inloop)  
19 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
20 wo 13:00-14:30 Herenavond (tevens Old Grand-Dad  
    clubwedstrijd 2022) Q 18H+
  15:20-16:50 2e 9 holes  
22 vr 11:30-13:30 NGF-competitie - indiv. Matchplay NGF 18H+
  13:30-15:30 Heren senioren 1 (18 holes)   
    greensome  
23 za Start Matchplay Kampioenschap NQ54 MP
24 zo 09:30-10:30 Nieuwe leden wedstrijd G 9H
25 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
26 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
27 wo 10:00-11:30 Oranjewedstrijd(Koningsdag) G 9H
     
Mei 2022     
2 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
3 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
3 di 20:00 ALV  KE
5 do   Bevrijdingsdag  
8 zo   Moederdag  
9 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
10 di 16:00-17:20 Damesavond met diner G 9H+

MEI 2022

APRIL 2022
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

11 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
16 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
17 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
18 wo 13:00-14:30 Herenavond Q 18H+
  15:20-16:50 2e 9 holes  
22 zo 09:30 Handicartwedstrijd G 9H
  shotgun (ten bate van St. Handicart)  
24 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
25 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
  Dutch Open  van 26  tot en met 29 Mei   
26 do   Hemelvaartsdag  
29 zo 09:50-11:20 Kasteel Engelenburgcup Q38 18H
  12:10-13:40   
30 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
31 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
     
Juni 2022     
1 wo 12:00 (shotgun) Dames-Herendag G 18H+
  wo 14:20   
5 zo   1e pinksterdag  
6 ma   geen inloopavond ivm 2e pinksterdag  
7 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H 
8 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
11 za 09:30-10:40 Maandtrofee (stableford) Q38 18H
  11:50-13:00   
13 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
14 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
15 wo  Heren 5 banentoernooi - 1e wedstrijd Q 18H+
  13:00-13:20 Herenmiddag (voor thuisblijvers) G 9H
19 zo   Vaderdag  
19 zo 09:30-10:20 Verschillende TEE wedstrijd G 9H
20 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
21 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
22 wo 13:00-14:30 Herenmiddag (10e hole bij theehuis) G 9H
25 za 09:00-10:20 Strokeplaykampioenschap (1e dag) Q38 18H
  11:20-12:40   SP
26 zo 09:00-10:20 Strokeplaykampioenschap (2e dag) Q38 18H
  11:20-12:40   SP
27 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
28 di 10:00-11:20 Damesochtend + theehuisje G 9H
29 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H

JUNI 2022
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

30 do 13:00 Dames uitwisseling op de Keppelse G 18H
     
Juli 2022     
2 za 17:30-19:00 Zomeravondcompetitie - wedstrijd I G 9H
3 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (stableford) Q38 18H
  11:50-13:00   
4 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
5 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
6 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
9 za 17:30-19:00 Zomeravondcompetitie - wedstrijd II G 9H
11 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
12 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
13 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
16 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd III G 9H
17 zo 09:30-10:20 (groot)ouder-(klein)kind wedstrijd G 9H
18 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
19 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
20 wo  Heren 5 banentoernooi - 2e wedstrijd Q 18H+
  13:00-13:20 Herenmiddag (voor thuisblijvers) G 9H
23 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd IV G 9H
25 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
26 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
27 wo 13:10-14:40 Herenmiddag G 9H
30 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd V G 9H
     
Augustus 2022    
 
1 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
2 di 16:00-17:20 Damesavond + theehuisje G 9H
3 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
4 do 14:00 IJssel Senior Open De Engelenburg   
    (NNB) G 9H+
6 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd VI G 9H
7 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (strokeplay bruto / netto) Q38 18H
  11:50-13:00   
8 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
9 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
10 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
13 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - slotwedstrijd G 9H
14 zo 09:30-10:20 Verschillende TEE wedstrijd G 9H
15 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H

JULI 2022

AUGUSTUS 2022
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

30 do 13:00 Dames uitwisseling op de Keppelse G 18H
     
Juli 2022     
2 za 17:30-19:00 Zomeravondcompetitie - wedstrijd I G 9H
3 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (stableford) Q38 18H
  11:50-13:00   
4 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
5 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
6 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
9 za 17:30-19:00 Zomeravondcompetitie - wedstrijd II G 9H
11 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
12 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
13 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
16 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd III G 9H
17 zo 09:30-10:20 (groot)ouder-(klein)kind wedstrijd G 9H
18 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
19 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
20 wo  Heren 5 banentoernooi - 2e wedstrijd Q 18H+
  13:00-13:20 Herenmiddag (voor thuisblijvers) G 9H
23 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd IV G 9H
25 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
26 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
27 wo 13:10-14:40 Herenmiddag G 9H
30 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd V G 9H
     
Augustus 2022    
 
1 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
2 di 16:00-17:20 Damesavond + theehuisje G 9H
3 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
4 do 14:00 IJssel Senior Open De Engelenburg   
    (NNB) G 9H+
6 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - wedstrijd VI G 9H
7 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (strokeplay bruto / netto) Q38 18H
  11:50-13:00   
8 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H
9 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
10 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
13 za 17:00-18:30 Zomeravondcompetitie - slotwedstrijd G 9H
14 zo 09:30-10:20 Verschillende TEE wedstrijd G 9H
15 ma 17:30-18:00 Inloopavond  9H

JULI 2022

AUGUSTUS 2022
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Engelenburg Golf- en Country Club,
een club voor iedereen

Vademecum EGCC 2021

Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

16 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
17 wo   Heren 5 banentoernooi - 3e wedstrijd Q 18H+
  13:00-13:20 Herenmiddag (voor thuisblijvers) G 9H
21 zo 12:00-13:40 Echtparenwedstrijd G 18H
  14:20-16:00   
22 ma 17:30 (shotgun) Avondwedstrijd Cross Country G 9H
23 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
24 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H
  11:00-11:40   MP
29 ma 17:30-18:00 Inloopavond (slot)  9H
30 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
31 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
     
September 2022    
3 za 09:30-10:30 Team competitie (1st wedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
4 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (stableford) Q38 18H
  11:50-13:00   
6 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
7 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
11 zo 09:30-10:30 Nieuwe leden wedstrijd G 9H
13 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
15 do 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
17 za 09:30-10:30 Team competitie (2e wedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
20 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
21 wo  Heren 5 banentoernooi - 4e wedstrijd Q 18+
  13:00-13:20 Herenmiddag (voor thuisblijvers) G 9H
22 do 10:00-11:20 Dames op locatie  G 18H+
24 za 09:30-10:30 Team competitie (3e wedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
27 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
28 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
     
Oktober 2022     
2 zo 09:30-10:40 Maandtrofee (stableford) Q38 18H
  11:50-13:00   
4 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
5 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H

SEPTEMBER 2022

28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H28 zo 09:00-09:40 Finale Matchplay NQ54 18H
  11:00-11:40   MP  11:00-11:40   MP  11:00-11:40   MP  11:00-11:40   MP  11:00-11:40   MP

OKTOBER 2022
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

8 za 09:30-10:30 Team competitie (4e wedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
11 di 10:00-11:20 Damesochtend met lunch  
    (afsluiting seizoen) G 9H+
12 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
15 za 09:30-10:30 Team competitie (slotwedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
18 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
19 wo 12:00-13:30 Heren 5 banentoernoois 
   slotwedstrijd - Engelenburg Q 18H+
  14:20-15:50 2e 9 holes - Engelenburg  
23 zo 13:00-14:30 Stamppottenwedstrijd G 9H+
25 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
26 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
30 zo   Begin Wintertijd (3:00 wordt 2:00)  
30 zo 13:00-14:30 Bestuur-/Commissiedag INV 9H+
     
November 2022     
1 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
2 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
8 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
9 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
13 zo 12:00-13:30 Herfstwedstrijd G 9H
15 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
16 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
22 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
23 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
28 ma 20:00 ALV  KE
29 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
30 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
     
December 2022     
4 zo 12:00-13:30 Sinterklaaswedstrijd G 9H
6	 di	 10:00-11:20	 Damesochtend	+	Sint	+	koffie	 G	 9H
7 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
13 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
14 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
20 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
21 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
25/26 zo/ma   Kerst  
27 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
28 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H

NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022
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Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

8 za 09:30-10:30 Team competitie (4e wedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
11 di 10:00-11:20 Damesochtend met lunch  
    (afsluiting seizoen) G 9H+
12 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
15 za 09:30-10:30 Team competitie (slotwedstrijd) G 18H
  11:50-12:50   
18 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
19 wo 12:00-13:30 Heren 5 banentoernoois 
   slotwedstrijd - Engelenburg Q 18H+
  14:20-15:50 2e 9 holes - Engelenburg  
23 zo 13:00-14:30 Stamppottenwedstrijd G 9H+
25 di 10:00-11:20 Damesochtend G 9H
26 wo 13:00-14:30 Herenmiddag G 9H
30 zo   Begin Wintertijd (3:00 wordt 2:00)  
30 zo 13:00-14:30 Bestuur-/Commissiedag INV 9H+
     
November 2022     
1 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
2 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
8 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
9 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
13 zo 12:00-13:30 Herfstwedstrijd G 9H
15 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
16 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
22 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
23 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
28 ma 20:00 ALV  KE
29 di 10:00-10:50 Damesochtend G 9H
30 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
     
December 2022     
4 zo 12:00-13:30 Sinterklaaswedstrijd G 9H
6	 di	 10:00-11:20	 Damesochtend	+	Sint	+	koffie	 G	 9H
7 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
13 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
14 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
20 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
21 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
25/26 zo/ma   Kerst  
27 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
28 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H

NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022
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Engelenburg Golf- en Country Club,
een club voor iedereen

Datum   Dag    Starttijden/      Activiteit   Soort   Opm.  
Aanvang

     
1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  
3 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
4 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
8 zo 11:30-12:30 Nieuwjaarswedstrijd G 9H
8 zo 16:00-18:00 Nieuwjaarsreceptie  
10 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
11 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
17 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
18 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H
24 di 10:30-11:20 Damesochtend G 9H
25 wo 12:40-14:10 Herenmiddag G 9H

JANUARI 2023
1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  1 zo  Nieuwjaarsdag (baan gesloten)  
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Afkortingen 
 

EXCEL Afkortingen activiteiten schema 
 
Toepasselijke reglementen 
 
Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor de Clubkampioenschappen Matchplay en 
Strokeplay, de Maandbeker, de Zomeravondcompetitie en de Teamwedstrijden 
bestaan aparte reglementen. Het algemene wedstrijdreglement en de 
bijzondere reglementen zijn  te vinden op  het ledengedeelte van de website. 
 
 
  

Q / NQ Qualifying / Non Qualifying
G Gezelligheidswedstrijd (minimaal baanpermissie vereist)
Q38 Voor EGA handicappers 0 - 38
Q54 Voor EGA handicappers 0 - 54
INV Deelname op invitatie
RHC Georganiseerd door Regel- en handicapcommissie
JC Georganiseerd door de Jeugdcommissie
WC Georganiseerd door de Wedstrijdcommissie
B Georganiseerd door het Bestuur

KE Activiteit op Kasteel Engelenburg
9H / 18H 9-holes / 18-holes
SP / MP Strokeplay / Matchplay
+ Ontbijt / lunch / diner / borrel nadien

Soort wedstrijd / activiteit

Opmerkingen

Vademecum EGCC 2021
Vademecum 2021 
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Toelichting op de wedstrijd- en 
activiteitenagenda 
Afkortingen 
 
Soort wedstrijd / activiteit 
Q / NQ Qualifying / Non Qualifying 
G Gezelligheidswedstrijd (minimaal baanpermissie vereist) 
Q36 Voor EGA handicappers 0 - 36 
Q54 Voor EGA handicappers 0 - 54 
   
INV Deelname op invitatie 
RHC 
JC 
WC 
B 

Georganiseerd door Regel- en handicapcommissie 
Georganiseerd door de Jeugdcommissie 
Georganiseerd door de Wedstrijdcommissie 
Georganiseerd door het Bestuur 

 
Opmerkingen  
KE Activiteit op Kasteel Engelenburg 
9H / 18H 9-holes / 18-holes 
SP / MP Strokeplay / Matchplay 
+ Ontbijt / lunch / diner / borrel nadien 

 
Toepasselijke reglementen 
 
Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor de Clubkampioenschappen Matchplay en 
Strokeplay, de Maandbeker, de Zomeravondcompetitie en de Teamwedstrijden 
bestaan aparte reglementen. Het algemene wedstrijdreglement en de 
bijzondere reglementen zijn  te vinden op  het ledengedeelte van de website. 
 
Inschrijven en afmelden 
 
�� Inschrijven voor een wedstrijd kan op het ledengedeelte van de website. 
�� Voor elke wedstrijd geldt een maximum aantal deelnemers. Doorgaans is 

er ruimte voor 36 deelnemers of 8 tot (bij uitzondering) 10 flights. Schrijf je 
dus op tijd in. 
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Afkortingen 
 

EXCEL Afkortingen activiteiten schema 
 
Toepasselijke reglementen 
 
Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor de Clubkampioenschappen Matchplay en 
Strokeplay, de Maandbeker, de Zomeravondcompetitie en de Teamwedstrijden 
bestaan aparte reglementen. Het algemene wedstrijdreglement en de 
bijzondere reglementen zijn  te vinden op  het ledengedeelte van de website. 
 
 
  

Q / NQ Qualifying / Non Qualifying
G Gezelligheidswedstrijd (minimaal baanpermissie vereist)
Q38 Voor EGA handicappers 0 - 38
Q54 Voor EGA handicappers 0 - 54
INV Deelname op invitatie
RHC Georganiseerd door Regel- en handicapcommissie
JC Georganiseerd door de Jeugdcommissie
WC Georganiseerd door de Wedstrijdcommissie
B Georganiseerd door het Bestuur

KE Activiteit op Kasteel Engelenburg
9H / 18H 9-holes / 18-holes
SP / MP Strokeplay / Matchplay
+ Ontbijt / lunch / diner / borrel nadien

Soort wedstrijd / activiteit

Opmerkingen

Vademecum EGCC 2021
Vademecum 2021 
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Toelichting op de wedstrijd- en 
activiteitenagenda 
Afkortingen 
 
Soort wedstrijd / activiteit 
Q / NQ Qualifying / Non Qualifying 
G Gezelligheidswedstrijd (minimaal baanpermissie vereist) 
Q36 Voor EGA handicappers 0 - 36 
Q54 Voor EGA handicappers 0 - 54 
   
INV Deelname op invitatie 
RHC 
JC 
WC 
B 

Georganiseerd door Regel- en handicapcommissie 
Georganiseerd door de Jeugdcommissie 
Georganiseerd door de Wedstrijdcommissie 
Georganiseerd door het Bestuur 

 
Opmerkingen  
KE Activiteit op Kasteel Engelenburg 
9H / 18H 9-holes / 18-holes 
SP / MP Strokeplay / Matchplay 
+ Ontbijt / lunch / diner / borrel nadien 

 
Toepasselijke reglementen 
 
Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor de Clubkampioenschappen Matchplay en 
Strokeplay, de Maandbeker, de Zomeravondcompetitie en de Teamwedstrijden 
bestaan aparte reglementen. Het algemene wedstrijdreglement en de 
bijzondere reglementen zijn  te vinden op  het ledengedeelte van de website. 
 
Inschrijven en afmelden 
 
�� Inschrijven voor een wedstrijd kan op het ledengedeelte van de website. 
�� Voor elke wedstrijd geldt een maximum aantal deelnemers. Doorgaans is 

er ruimte voor 36 deelnemers of 8 tot (bij uitzondering) 10 flights. Schrijf je 
dus op tijd in. 
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Engelenburg Golf- en Country Club, - pagina 17 - 
een club voor iedereen  

Inschrijven en afmelden  
 
 Inschrijven voor een wedstrijd kan op het ledengedeelte van de website. 
 Voor elke wedstrijd geldt een maximum aantal deelnemers. Doorgaans is 

er ruimte voor 36 deelnemers of 8 tot (bij uitzondering) 10 flights. Schrijf je 
dus op tijd in. 

 Twee dagen voor de wedstrijd wordt de startlijst op de website 
gepubliceerd. 

 Bij wedstrijden van 18 holes is een 2e tijdblok aangegeven voor de 
tweede 9 holes. Uitgangspunt is dat een ronde van 9 holes 2 uur en 20 
minuten duurt en een ronde van 18 holes 4 uur en 40 minuten. 

 Soms is er na afloop van een wedstrijd een diner georganiseerd. 
Aanmelden hiervoor gebeurt met de inschrijving voor de wedstrijd. 
Afmelden voor een diner kan tot 48 uur voor aanvang van de wedstrijd. 
Ook (golfende en niet golfende) partners van deelnemers aan een 
wedstrijd zijn hierbij van harte welkom! 

 Bij niet tijdig afmelden blijft de prijs voor het diner verschuldigd, ongeacht 
de reden van afmelden. 

 
Verloop van de wedstrijd 
 
 In de regel wordt elke 10 minuten gestart in flights van vier spelers. 
 Je dient je tijdig, dat is ten minste 30 minuten voor aanvang van jouw 

starttijd, bij de wedstrijdtafel te melden. Je dient bovendien ten minste 10 
minuten voor aanvang van jouw starttijd op de afslagplaats van jouw 
eerste hole aanwezig te zijn. Je helpt zo mee aan een vlot verloop van de 
organisatie en de wedstrijd. Je helpt ook jezelf, want op te laat komen 
staat een penalty. Bij G-wedstrijden is dat 2 strafslagen op de eerste te 
spelen hole. Bij een Q-wedstrijd word je in het ergste geval 
gediskwalificeerd voor die wedstrijd. 

 Wedstrijduitslagen worden bekend gemaakt op de website. 
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Toelichting specifieke wedstrijden 
 
 Clubkampioenschap Matchplay: een individuele matchplay competitie 

met een winnaars- en verliezersronde. Inschrijven en speeldata zie 
activiteiten schema. 

 
 Clubkampioenschap  Strokeplay: een strokeplay wedstrijd over twee 

maal 18 holes over 2 dagen. Bij overtekening geldt een plaatsing op basis 
van handicap. Winnaars zijn de dame en heer met het laagste aantal 
bruto slagen over beide dagen opgeteld. 
 

 Elke maand van juni t/m oktober wordt een Maandtrofee wedstrijd 
gespeeld. Inschrijving staat open voor alle handicappers van 38 en lager. 
Er wordt bijna altijd 18-holes Stableford gespeeld. 

 
 In de Zomeravondcompetitie wordt over een aantal wedstrijden 

gestreden om de zomeravondtrofee. Deelname staat open voor spelers 
met een handicap van 54 of lager. Je kunt deelnemen aan een of meer 
van de wedstrijden. 

 
 De Teamwedstrijden worden gehouden in de maanden september en 

oktober. De inschrijving start medio augustus. Er is een separaat 
wedstrijdreglement van toepassing. 

 
Voor alle hiervoor genoemde wedstrijden is een separaat 
wedstrijdreglement van toepassing. 

 
 De Maandagavond inloop is een wedstrijd over 9–holes, vanaf 17:30 

uur.                   
 
 Damesactiviteiten zijn er op dinsdag. 

Van maart t/m november vanaf 10.00 uur of 16.00 uur, en in december 
t/m februari vanaf 10.30 uur. Voor onze 9 holes inloopochtend 
verzamelen we een half uur voor aanvang op het pad richting hole 1. 
In het zomerseizoen is er maandelijks een activiteit met lunch of diner. 
Hiervoor, en voor een golfdag op een andere baan, is inschrijven via de 
website vereist. Deelnemers aan de damesdagactiviteiten worden 
hierover per e-mail geïnformeerd. 
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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Toelichting specifieke wedstrijden 
 
 Clubkampioenschap Matchplay: een individuele matchplay competitie 

met een winnaars- en verliezersronde. Inschrijven en speeldata zie 
activiteiten schema. 

 
 Clubkampioenschap  Strokeplay: een strokeplay wedstrijd over twee 

maal 18 holes over 2 dagen. Bij overtekening geldt een plaatsing op basis 
van handicap. Winnaars zijn de dame en heer met het laagste aantal 
bruto slagen over beide dagen opgeteld. 
 

 Elke maand van juni t/m oktober wordt een Maandtrofee wedstrijd 
gespeeld. Inschrijving staat open voor alle handicappers van 38 en lager. 
Er wordt bijna altijd 18-holes Stableford gespeeld. 

 
 In de Zomeravondcompetitie wordt over een aantal wedstrijden 

gestreden om de zomeravondtrofee. Deelname staat open voor spelers 
met een handicap van 54 of lager. Je kunt deelnemen aan een of meer 
van de wedstrijden. 

 
 De Teamwedstrijden worden gehouden in de maanden september en 

oktober. De inschrijving start medio augustus. Er is een separaat 
wedstrijdreglement van toepassing. 

 
Voor alle hiervoor genoemde wedstrijden is een separaat 
wedstrijdreglement van toepassing. 

 
 De Maandagavond inloop is een wedstrijd over 9–holes, vanaf 17:30 

uur.                   
 
 Damesactiviteiten zijn er op dinsdag. 

Van maart t/m november vanaf 10.00 uur of 16.00 uur, en in december 
t/m februari vanaf 10.30 uur. Voor onze 9 holes inloopochtend 
verzamelen we een half uur voor aanvang op het pad richting hole 1. 
In het zomerseizoen is er maandelijks een activiteit met lunch of diner. 
Hiervoor, en voor een golfdag op een andere baan, is inschrijven via de 
website vereist. Deelnemers aan de damesdagactiviteiten worden 
hierover per e-mail geïnformeerd. 
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In februari spelen we een keer op een donderdag, met aansluitend een 
lunch op een locatie in de buurt ("winteruitje”). In het voor- en najaar 
spelen we ook voor de afwisseling op een andere locatie op een dinsdag 
of donderdag. Voor de thuisblijvers zijn er dan enkele starttijden op onze 
golfbaan. 

 
 
 Herenmiddagen zijn er op woensdagmiddag, aanvang 13.00 uur (in de 

maanden november t/m januari vanaf 12.40 uur). Voor deelname is 
inschrijving via Proware vereist. In het seizoen (april – oktober) is er op de 
3e woensdag een herenavond, met diner na, of spelen de heren een 
onderlinge competitie (5-banentoernooi) op een andere baan. Zie de 
wedstrijd- en activiteitenkalender. Voor de thuisblijvers zijn 3 starttijden 
gereserveerd, er moet wel worden ingeschreven. 
Op de herenavonden en de onderlinge competitie wordt er ’s middags 18 
holes qualifying gespeeld, met aansluitend een borrel en diner. 
Inschrijven is vereist. De startlijst staat uiterlijk dinsdagavond op de 
website. 

 
 Voor de Jaarbekercompetitie, om de titel speler/speelster 2022, kunnen 

maximaal 5 punten per wedstrijd worden verdiend, door deel te nemen 
aan de volgende wedstrijden: maandbeker wedstrijden, de 
Engelenburgcup en het Clubkampioenschap Strokeplay. De 6 beste 
scores tellen mee. 

 
 Twee keer per jaar wordt een “nieuwe leden” gezelligheidswedstrijd 

georganiseerd. Deze wedstrijden staan in het teken van golf, gezelligheid 
en elkaar beter leren kennen 

Voor alle wedstrijden en andere activiteiten geldt dat in verband met 
Corona andere of aanvullende regels van toepassing kunnen zijn. 
Informatie hierover is te vinden op de website. 
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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De belangrijkste spelvormen 
 
Hieronder wordt een drietal veelgebruikte spelvormen toegelicht. Maar er zijn 
er veel meer. Kijk maar eens op de website van Golf.nl (golf.nl/de-baan-
op/spelvormen-in-golf). 
  
Stableford 
 
Stableford is de meest gespeelde spelvorm in golf, ook bij EGCC. Stableford is 
een variant van golf die aan te raden is voor mensen die net beginnen met 
golfen. Een hole heel slecht spelen heeft minder consequenties voor je totale 
eindscore dan bij de andere spelvormen. Daarnaast is stableford een goede 
variant door de snelheid die je houdt in het spel. Stableford neemt namelijk 
minder tijd in beslag dan andere spelvormen. Dit komt omdat een speler de bal 
op moet pakken en geen score hoeft te noteren wanneer er geen kans meer is 
tot scoren. 
 
De speler kan punten verdienen afhankelijk van de relatie met de PAR van de 
hole. PAR is een afkorting van 'Professional Average Result', ook wel het 
aantal slagen dat een speler met handicap 0.0 nodig heeft om de bal in de hole 
te krijgen. Hoeveel punten er (kunnen) worden verdiend hangt af van de 
(playing) handicap van de speler en de stroke-index van de hole die wordt 
gespeeld. De speler met de meeste stableford punten wint de wedstrijd. 
 
Strokeplay 
 
Elke slag, dus ook de strafslagen die een speler nodig heeft om een bepaalde 
ronde uit te spelen, telt mee voor de einduitslag. Je mag de bal bij strokeplay 
dus nooit oppakken. Doe je dat wel, dan ben je gediskwalificeerd. 
 
Bij strokeplay is de winnaar degene die het minst aantal slagen nodig heeft 
gehad om de ronde uit te spelen. Als er met handicapverrekening wordt 
gespeeld, dan is de winnaar degene met netto het minste aantal slagen. (Aan 
het einde van de ronde wordt de bruto score verminderd met de playing 
handicap, wat resulteert in een netto score.) 
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Matchplay 
 
Matchplay wordt per hole gespeeld. Een hole wordt gewonnen door de speler 
die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen. Bij een handicapwedstrijd wint 
de speler met de laagste netto score de hole. Wanneer je allebei dezelfde 
score noteert ‘half’ je de hole. 
 
Bij matchplay behoor je de bal op te pakken als je de hole niet meer kunt 
winnen. Je kunt een match of hole aan de tegenstander ‘geven’ (ofwel de 
match of hole opgeven). Als duidelijk is dat je de match of hole niet meer kunt 
winnen is ‘geven’ gebruikelijk. Dit bevordert het speltempo. Zodra je in een 
matchplay wedstrijd meer holes voorsprong hebt dan dat er over zijn, ben je de 
winnaar en wordt het spel gestopt. 
 
De stand en uitslag worden als volgt weergegeven: 
 Eén of meer holes voor: aantal holes UP 
 Eén of meer holes achter: aantal holes DOWN 
 Bij een gelijke stand: ALL SQUARE 
 
Wanneer je twee tegen twee speelt kan dit op twee manieren: 
1. Elke speler in een team speelt zijn of haar eigen bal (fourball) maar alleen de 
beste score telt. 
2. De spelers in een team hebben samen één bal (foursomes) en spelen deze 
om beurten.  
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Wereld Handicap Systeem (WHS) 
 
Op 1 maart 2021 wordt in Nederland het Wereld Handicap Systeem ingevoerd, 
maar hier gaat een transitieperiode aan vooraf. Het huidige systeem voldoet 
prima. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat 
het raar is dat we in de wereld wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, 
maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, 
is dat steeds duidelijker geworden. Daarom hebben de R&A en de USGA dit 
nieuwe systeem gekozen. Hieronder worden de belangrijkste punten van het 
WHS behandeld. 
 
Algemeen 
 
De basis voor elke in te leveren score is de bruto score per hole. 
Als de spelvorm Stableford of Tegen par is, kan je op het moment dat er niet 
meer gescoord kan worden de bal oppakken. Voor de holes zonder score 
wordt in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een 
netto double bogey is dan dus de hoogste bruto score op een hole. 
 
Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend naar een bruto resultaat 
over 18 holes op een standaardbaan. Dit heet het dagresultaat. De 
dagresultaten worden met een decimaal bepaald. Het dagresultaat wordt als 
volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de 
slope rating van de gespeelde baan (SR) vermenigvuldigd met het verschil 
tussen de bruto score (BS) en de course rating (CR). De formule ziet er dan zo 
uit: (113/SR) x (y-CR). 
 
Rekenvoorbeeld: Een dame met handicap 9, die speelt van de rode tees waar 
ze 12 slagen krijgt, maakt een bruto score van 85 op een baan met SR 127 en 
CR 73,6. Haar dagresultaat is dan (113/127) x (85-73,6) = 10,1. Deze 10,1 is 
de score “boven par” op een standaard baan. 
 
De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen 
van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. 
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Hoe wordt een WHS-handicap berekend?  
 
Je handicap wordt bepaald door van de laatste 20 qualifying scores het 
gemiddelde van de beste 8 scores te berekenen. 
Bij de berekening van het gemiddelde wordt een aantal gegevens gebruikt: 
 
Aangepaste bruto score  
 
In het WHS wordt bij een gespeelde ronde per hole gekeken naar je bruto 
score tot een maximum van een netto dubbele bogey (de eerste score die geen 
stablefordpunten meer oplevert). Dat noem je de aangepaste bruto score. 
 
Course rating 
 
De course rating geeft de moeilijkheidsgraad van een golfbaan aan. 
 
Slope rating 
 
De slope rating geeft het aantal slagen aan dat een speler extra ontvangt ten 
opzichte van een scratch speler (hcp-0). 
 
Het dagresultaat  
 
Elke keer als je een qualifying score invoert, wordt die score omgezet in een 
'dagresultaat'. Het dagresultaat is je prestatie van die dag omgerekend naar 
een standaardbaan (een baan met een standaardmoeilijkheid, dat wil zeggen 
een baan met een slope rating van 113). Je dagresultaat wordt toegevoegd 
aan je lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald 
van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. Dat getal is je nieuwe 
handicap.   
Heb je nog vragen of opmerkingen over je huidige handicap of de berekening 
daarvan, neem dan contact op met de Regel & Handicapcommissie. 
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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 Speel en loop in een vlot tempo tussen slagen door. 
 Houd aansluiting met de groep voor je. Laat de groep achter je door als je 

een hele hole afstand verliest of de flight achter je sneller speelt. 
 Speel als de wedstrijdvorm dat toelaat ready golf. Zorg dat je een bal 

binnen 30 seconden hebt geslagen. 
 Let op je beurt en zorg dat je klaar staat om te spelen. Bereid je slag vast 

voor wanneer anderen aan het slaan zijn. 
 Speel een provisionele bal als je jouw bal misschien niet direct kunt 

vinden en laat door als je waarschijnlijk lang moet  zoeken. Help elkaar 
met zoeken. 

 Zet je tas in de richting van de volgende hole als je bij de green bent 
aangekomen. 

 Noteer je score op weg naar de volgende tee. 
 
Zorg voor de baan 
 
 Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers. 
 Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green. 
 Ga zorgvuldig om met de green en met name het gebied rond de hole. 
 Rijd niet met buggy’s of golfkarren op de voorgreen of tussen de green en 

bunkers. 
 
Andere etiquette regels 
 
 Golfers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en 

mode van het golfspel. 
 Roken op de baan wordt beschouwd als `not done`. 
 Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken. 
 Aanwijzingen van de marshals dienen direct te worden opgevolgd. 
 Vissen naar ballen is niet toegestaan, behoudens naar de eigen bal. 
 Op hole 5 en 8 (PAR 3) moet worden gewacht met afslaan totdat de 

green vrij is. 
 Lees voordat je de ronde begint de Plaatselijke Regels op de scorekaart 

en het publicatiebord. 
 
Golf is een spel. Speel het met plezier, ook als het even tegenzit. 
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een hele hole afstand verliest of de flight achter je sneller speelt. 
 Speel als de wedstrijdvorm dat toelaat ready golf. Zorg dat je een bal 

binnen 30 seconden hebt geslagen. 
 Let op je beurt en zorg dat je klaar staat om te spelen. Bereid je slag vast 

voor wanneer anderen aan het slaan zijn. 
 Speel een provisionele bal als je jouw bal misschien niet direct kunt 

vinden en laat door als je waarschijnlijk lang moet  zoeken. Help elkaar 
met zoeken. 

 Zet je tas in de richting van de volgende hole als je bij de green bent 
aangekomen. 

 Noteer je score op weg naar de volgende tee. 
 
Zorg voor de baan 
 
 Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers. 
 Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green. 
 Ga zorgvuldig om met de green en met name het gebied rond de hole. 
 Rijd niet met buggy’s of golfkarren op de voorgreen of tussen de green en 

bunkers. 
 
Andere etiquette regels 
 
 Golfers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en 

mode van het golfspel. 
 Roken op de baan wordt beschouwd als `not done`. 
 Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken. 
 Aanwijzingen van de marshals dienen direct te worden opgevolgd. 
 Vissen naar ballen is niet toegestaan, behoudens naar de eigen bal. 
 Op hole 5 en 8 (PAR 3) moet worden gewacht met afslaan totdat de 

green vrij is. 
 Lees voordat je de ronde begint de Plaatselijke Regels op de scorekaart 

en het publicatiebord. 
 
Golf is een spel. Speel het met plezier, ook als het even tegenzit. 
 
 

Vademecum 2022 
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 De belangrijkste gedragsregels 
 
Golf is een spel zonder scheidsrechter dat uitgaat van de eerlijkheid van de 
speler. Je moet daarvoor niet alleen zelf de regels kennen; golf moet ook in de 
juiste geest gespeeld worden. Dat wordt ‘The spirit of the game’ genoemd. Om 
die te begrijpen, vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste punten 
van de etiquette of gedragsregels. Het zijn geen spelregels en er staat in 
beginsel ook geen sanctie op overtreding ervan, maar ze zijn wel 
buitengewoon belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel 
te handhaven. Alleen bij extreme overtredingen kan diskwalificatie opgelegd 
worden. 
De etiquette of gedragsregels gaan over: 
 
Veiligheid 
 
 Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen. 
 Maak nooit een oefenswing in de richting van anderen. 
 Niet slaan voordat spelers voor je buiten bereik zijn. 
 Let op voorrangsregeling voor greenkeepers (zij hebben altijd voorrang) 
 Bij dreigend gevaar voor anderen na een slag roep ‘FORE’. 
 
Rekening houden met andere spelers 
 
 Niet storen of afleiden als iemand gaat slaan. Sta ook niet vlakbij of recht 

achter een speler die gaat slaan. En niet op iemands puttinglijn staan of 
schaduw veroorzaken. 

 Zet elektronische apparaten uit. 
 Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed. 
 
Speeltempo 
 
De snelheid van het spel is van groot belang voor het plezier van het spel. Veel 
ergernissen ontstaan doordat golfers te langzaam spelen. Ook komt dit niet ten 
goede aan je eigen spel. Hierbij een paar tips hoe je kunt zorgen voor het 
behouden van de juiste snelheid. 
 
 Kies de juiste kleur tee die bij je niveau past. 
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GOLFWERELD ARNHEM

AMSTERDAMSEWEG 113  6814 GC ARNHEM
TELEFOON 0031 (0) 26 7676036
ARNHEM@JUMBOGOLFWERELD.NL

TIJD VOOR IETS NIEUWS

GA NAAR JUMBOGOLFWERELD.NL OF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SUPERSTORES

EEN HOLE IN ONE 
LUKT NIET ALTIJD.
IN 1 KEER SLAGEN 
VOOR JE HELE 
GOLFUITRUSTING 
WÉL.

DAAROM HEBBEN WIJ ONS RUIME 
ASSORTIMENT VAN TOPMERKEN NÓG 
VERDER VERGROOT EN VERBREED.

GOLFWERELD TWENTE - NIJVERDAL

BEDRIJVENWEG 3  7442 CX NIJVERDAL 
TELEFOON 0031 (0) 548 614543
TWENTE@JUMBOGOLFWERELD.NL

Adviseurs voor nu en verder www.robbers.nu
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