
Golfclub ladder weer van start! 2022 
 
Op 4 april gaat de Prinses Wilhelmina Golfclub ladder weer van start. Na een 
succesvol eerste jaar hopen we dit jaar op nog meer deelnemers. 
Wie gaat dit jaar de uiterst leuke en zeker te benijden prijzen winnen?  
 
Op jouw niveau - wanneer je wilt - zo vaak je wilt 

Of je nu net begint, of regelmatig par speelt: Clubladder is een leuke en snelle manier om 
nieuwe golfmaatjes van jouw niveau op je club te ontmoeten. Meld je aan en binnen 2 
weken speel je je eerste leuke wedstrijd. Te druk of geblesseerd? Dan sla je gewoon een 
ronde over. 

meld je aan 
 
Aan het begin van de volgende ronde ontvang je een email met contactinformatie van je 
tegenstander en hoe je de wedstrijd plant. Je beginpositie is gebaseerd op je speelsterkte. 
Daarna tellen alleen wedstrijdresultaten. 

Spelregels 

Je speelt matchplay zonder handicap verrekening. De wedstrijd gaat in principe over 9 holes. 
Als beide spelers akkoord zijn dan kan de wedstrijd over 18 holes gespeeld worden. In geval 
één van beiden dat niet wil, wordt er dus gewoon over 9 holes gespeeld. Dames starten van 
rood en heren van geel. Hole 3 is voor de dames een par 4 en voor de heren een par 3. Voor 
de heren is hole 3 altijd een par 3. Voorbeeld hole 3: Stel: Heer maakt een 4 en Dame ook. 
De heer maakt daarmee een bogey en de dame een par. De dame heeft dan de hole 
gewonnen. Je wisselt van positie als je wint van iemand die hoger staat. Je zakt 1 plek als je 
een wedstrijd annuleert of als je de laatste 2 rondes hebt overgeslagen. Je wordt van de 
ladder gehaald als je 2 rondes op rij je wedstrijden annuleert en niet reageert op email. Je 
kunt je altijd weer opnieuw aanmelden. 

Volledige spelregels. 

Rondes 

Elke 2 weken start een nieuwe ronde en ontvangen de spelers een email met informatie 
over de volgende wedstrijd. De hoogstgenoteerde speler maakt een afspraak om de 
wedstrijd te spelen. De winnaar registreert de wedstrijduitslag. De uitslag wordt aan het 
einde van de ronde verwerkt. Je kunt rondes overslaan door je instellingen aan te passen. 

https://sportconnexions.com/nl/golfladder/pwgolf/1950/RegisterUser
https://sportconnexions.com/nl/RankingRules/?clubid=1950
https://sportconnexions.com/nl/golfladder/pwgolf/1950/RegisterUser�


Seizoen 

Je kunt je het hele seizoen aanmelden voor de ladder. Je kunt rondes overslaan, bijvoorbeeld 
als je op vakantie gaat. Aan het einde van het seizoen huldigen wij de spelers met de meeste 
wedstrijden, de snelste stijgers, en de top 3. Je wordt vanzelf ingedeeld voor het volgend 
seizoen, totdat je je afmeldt. 
 

meld je aan 

Inschrijfkosten 
 
De inschrijving is definitief na overboeking van het inschrijfgeld van € 5,00 op de 
volgende bankrekening:  
t.n.v. Enschedese Golfclub PW  
IBAN: NL 48 ABNA 0511 8488 11  
Onder vermelding van: naam + golfladder  
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