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SEIZOEN 2018
de wedstrijdcommissie

De Captain’s Cross

Een nieuw seizoen

Als opwarmer voor het nieuwe
seizoen organiseert de captain
van GC Lanaken op 11 Maart
een cross country voor alle
leden.

Nieuwjaarsreceptie al weer vergeten. Nog een lichte kater van
de carnaval. Sommigen nog snel op wintersport. Dit betekent
dat het nieuwe golfjaar weer snel gaat beginnen. De diverse
commissies verzorgen dit seizoen weer leuke wedstrijden en
evenementen voor jullie. Hieronder volgende enkele
highlights van de wedstrijdcommissie.

De Maastrichtsche
Cup
Er wordt gespeeld in 4
categoriën:
Cat 1, hcp -9 / 18,4. In deze
categorie wordt van blauw en
wit strokeplay gespeeld.
Cat 2, hcp 10 / 36. In deze
categorie wordt van rood en
geel stableford gespeeld.

11-3-2018: De Captain’s Cross
Ook dit jaar weer een Captain’s Cross. Dit evenement werd
vorig jaar goed gewaardeerd. De formule is dit jaar iets
gewijzigd. De captain van GC Lanaken zal u hierover in meer
detail informeren.

18-3-2018: Start van de Maastrichtsche cup
De Maandbeker en GCM-cup zoals wie die kennen van vorig
seizoen start op 18-3-2018.

Zowel cat 1 als cat 2 dingen
mee naar de Maastrichtsche
Cup (op basis van meeste
stableford punten uit de beste
6 wedstrijden)
Cat 3, hcp 29 / 54. Deze
spelers spelen een 9-holes
stableford wedstrijd op de
championships course (best of
6).
Cat 4, hcp 18,5 / 54 speelt een
9-holes wedstrijd op de par 35
baan (best of 6).

Kent u de winnaars van vorig jaar nog:
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De strokeplay
kampioenschappen
Zondag 17 Juni.
Categorie 1: 2 rondes bruto
strokeplay
Category 2: 2 rondes netto
strokeplay

De Eclectic
5 rondes, non-qualifying, je beste
score op ieder hole neerzetten.
wedstrijd. De eclectic wordt
gespeeld op 13 Juli, 20 Juli, 27
Juli, 3 en 10 Augustus.

cat.1: Oscar Parviainen, cat.2: Lesley Leten, Maastrichtsche
cup: Oscar Parviainen, cat.3: Willy Rompelberg, cat.4: Esther
Verhoeﬀ.
Per wedstrijd zijn er voor de nummers 1 t/m 10 punten te
verdienen, te weten: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. In de finale
zijn er extra punten te verdienen: 35, 26, 21, 16, 12, 9, 6, 4, 2, 1.
Winnaar per categorie is de speler met de meeste punten na
de finale.

25-3-2018: De Guus Loo Seizoensopeningswedstrijd
Op zondag 25-3-2018 openen we het seizoen met een leuke
openingswedstrijd. Vorig jaar hebben veel leden evaren hoe
leuk het is om met 4 stokken door de baan te gaan. Dit jaar
een ander spelletje en een flight indeling die geloot wordt
tijdens het nuttigen van de vlaai en koﬃe bij de ontvangst.

27-4-2018: Hotel Cristal Obereggen wedstrijd
Op koningsdag organiseren we een wedstrijd met leuke
prijzen die gesponsord wordt door Hotel Cristal in Oberggen.
De hele dag zal in het teken staan van lokale Oostenrijkse
producten.

17-6-2018: De Strokeplay kampioenschappen
Een aangepaste wedstrijd dit jaar. We speleen 2 rondes op één
dag. Het deelnemersveld start in 2 categoriën. Bruto
Strokeplay. De winnaar van deze categorie is ook de
clubkampioen. De titelverdiger, Oscar Parviainen zal dit jaar
zijn titel niet kunnen verdedigen, dus op naar een neiuwe
kampioen. De tweede categorie speelt Netto Strokeplay. We
wensen Peter Ziolkowski en Chantal Brouwir veel succes bij
het verdedigen van hun titel.
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De matchplay
kampioenschappen
Via een knock-out systeem wordt
op zondag 2 september het
matchplay kampioenschap
gespeeld.

13-7-2018: De Eclectic
Ronde 1 van de Eclectic. Iedereen is inmiddels wel bekend met dit
fenomeen op de vrijdag middagen in de zomer. Vijf rondes van 18
holes, non-qualifying, waarbij de laagste score per hole telt.
Prestaties zijn niet zo belangrijk. Het samenzijn en spelen met
mensen die je nog niet kent is belangrijker. En tenslotte is er dan,
hole 19 ... Eén grote lange tafel. Nog een biertje. Wat eten. Een
goed begin van het weekend. Dat is Eclectic.

2-9-2018: De Maastrichtsche Knock-Out
kampioenschappen
Ook de Matchplay kampioenschappen gaan op de schop. In een
knock-out ssyteem wordt op één dag het kampioenschap gespeeld.
Ook hier weer in 2 categoriën. Zonder handicap verrekening waar
de clubkampioen uit voort zal komen en met handicap
verrekening.
De kampioen van vorig jaar was Benjamin Gapper. In de tweede
categorie waren dat Josien Pulle en Richard Hart.

De wedstrijdkalender is inmiddels open voor inschrijvingen. We
hopen dat jullie er weer allemaal bij zullen zijn.
Namens de wedstrijcommissie, Wilmar Jacobs
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