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SEIZOEN 2020
de wedstrijdcommissie

De Captain’s Cross

Een nieuw seizoen

Als opwarmer voor het nieuwe
seizoen organiseert de captain
van GC Lanaken op 15 Maart
een cross country voor alle
leden.

Nog geen 3 weken en dan is het zover. Dan gaan we weer van
start met een nieuw seizoen vol golfevenementen. Deze
worden door de diverse commissies verzorgd. Hieronder
volgen enkele highlights van de wedstrijdcommissie.

Open Invite
6 rondes op zaterdag 28-3,
18-4, 16-5, 27-6, 10-10 en 7-11

15-3-2020: De Captain’s Cross (de par-3 editie)
Ook dit jaar weer een Captain’s Cross. De captains van de
golfclub Lanaken en Maastricht kruisen weer de degens. Dit
jaar heeft de captain van GCL de baan helemaal opnieuw
ingedeeld met uitsluitend korte en lange par-3 holes.

22-3-2020: De Seizoensopening
Iron Man/Lady
Een tweede opwarmer op 29
Maart. Alleen met ijzers en een
putter de baan in. Een
wisselbeker en eeuwige roem
in het vooruitzicht. Wie durft?

Dit jaar een weekje eerder dan normal, maar dat mag de pret
niet drukken.

28-3-2020: Open Invite
Ook dit jaar weer de organiseert Golfclub Lanaken een Open
Invite wedstrijd voor alle leden van Golfclub Lanaken en
Maastricht op de zaterdag. Maximaal 36 spelers, minimaal
handicap 36. Introducees zijn welkom (voorwaarde is betaling
van een greenfee). Ook op de Limburg course wordt een
Open Invite gespeeld.

29-3-2020: De Iron Man/Lady
Voor de tweede keer organiseren we de Iron Man/Lady. Alleen
met ijzers de baan in. Het was opvallend om te zien hoe goed
er gespeeld werd met alleen ijzers. De speeltijd was daardoor
ook snel, want er werd veel minder naar ballen gezocht.
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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.
Zowel cat 1 als cat 2 dingen mee
naar de Maastrichtsche Cup (op
basis van meeste stableford
punten uit de beste 7
wedstrijden)
Cat 3, hcp 10 / 54. Deze spelers
spelen een 9-holes stableford
wedstrijd op de championships
course (best of 6).
Cat 4, hcp 18,5 / 54 speelt een 9holes wedstrijd op de par 35
baan (best of 6).

De Eclectic
5 rondes, non-qualifying, je beste
score op ieder hole neerzetten.
wedstrijd. De eclectic wordt
gespeeld op 10 Juli, 17 Juli, 24
Juli, 31 Juli, en 7 Augustus.

11-4-2020: de Maastrichtsche cup
Kent u de winnaars van vorig jaar nog:
Cat.1: Cliﬀ Heulens, cat.2: Josien Pulle, Maastrichtsche cup:
Katrien Kerkhofs, cat.3: Charlotte Daniëls, cat.4: Olga
Feekes.
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.

10-7-2020: De Summer Eclectic
Iedereen is inmiddels wel bekend met dit fenomeen op de
vrijdag middagen in de zomer. Vijf rondes van 18 holes, nonqualifying, 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.

16-8-2020 Scotland the Brave
Voor wie dit het vorig jaar gemist heeft, zeker een aanrader.
Het zag er allemaal zo mooi uit met die vreemde Schotten in
de baan, maar het weer was iets te Schots (het water viel met
bakken uit de lucht). De whisky smaakte er na afloop niet
minder door. Hopelijk dit jaar een mooiere editie qua weer.
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De strokeplay
kampioenschappen
Zondag 14 Juni.
Categorie 1: 2 rondes bruto
strokeplay
Category 2: 2 rondes netto
strokeplay

De matchplay
kampioenschappen
Na een voorronde waarbij 3
wedstrijden in een poule systeem
worden afgewerkt, gaan de
winnaars door naar de knock-out
fase. Zondag 30 augustus wordt
het matchplay kampioenschap
gespeeld.

14-6-2020: De Strokeplay kampioenschappen
We spelen weer 2 rondes op één dag. Het deelnemersveld
start in 2 categoriën. Bruto Strokeplay. De winnaar van deze
categorie is ook de clubkampioen. De titelverdiger, Alejandro
Pastor-Heron zal zijn titel niet verdedigen. We gaan er van uit
dat Ineke Luijten dat bij de dames wel zal doen. De tweede
categorie speelt Netto Strokeplay. We wensen Peter
Ziolkowski veel succes bij het verdedigen van zijn titel.

30-8-2020: De Maastrichtsche Matchplay
kampioenschappen
De Matchplay kampioenschappen waren vorig jaar een mooie
wedstrijd door de poule-opzet. We spelen nu allemaal 3
wedstrijden van 6-holes in een voorronde Daarna gaan de
nummers 1 en/of 2 van iedere poule door naar de knock-out
fase waar 9-holes gespeeld worden. Het kampioenschap wordt
weer op één dag gespeeld.
De kampioenen van vorig jaar waren Michael Nielsen,
Chantalle Lahaije en Maximiliaan Verspagen.

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