
Draaiboek voor Seniorenochtend/middag –  okt `18 
 

Soort Wedstrijd: 
Wordt bepaald door wedstrijdleiding en bekend gemaakt bij de inschrijving. 
Dit kan zijn: 
- Beste aantal individuele putts )* 
Totaal aantal putts per flight )* 
- Strokeplay 
- Stableford  
- of een ander soort wedstrijd 
Er wordt gespeeld over 9 holes grote baan. Een enkele keer wordt er over 18 holes gespeeld, 
maar dit wordt van tevoren bekend gemaakt. 
Wedstrijd is minimaal eenmaal in de maand qualifying, verdere wedstrijden NIET qualifying. 
)* Indien een speler de bal heeft opgenomen omdat hij/zij geen stabelford punten meer 
heeft, maar wel nog voor de puttslagen wil gaan dan moet de bal geplaatst worden op de 
green het verste van de vlag. Alle slagen tellen als puttslagen!  

De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de Rules of Golf ', zoals vastgesteld door de R&A 
en de plaatselijke regels van Golfclub De Texelse met aanvullingen, vastgesteld door de 
wedstrijdcommissie.  

Doelstelling: 

Het creëren van een gezellige ochtend golf voor senioren. 

Deelnemers: 
Max. 42 
Inschrijven van mei t/m september tot maandag 16.00 uur, en van oktober t/m april tot 
maandag 24.00 uur, aansluitend flight indeling en starttijden. 
 
Handicaps: 
Max. 54 
 
Indeling: 
Elke 7  minuten een flight en de laatste flights kunnen eventueel starten van hole 8 en 9 
 
Longest en Neary: 
Bepaalt wedstrijdleider 
 
Inschrijfgeld: 
Nieuwe goede bal 
 
Prijzen: 
Winnaar(s) 3 ballen en vervolgens 2 of 1 afhankelijk van de hoeveelheid ballen in de pot. 
Longest drive en neary: één bal. 
Birdies en eagles worden uitgedeeld. 



Na het zomerseizoen wordt de beste golfer(ster) bekend gemaakt. Dit wordt bepaald over 5 
beste stableford scores. 
 
Weer: 
Af- of uitstel bij onweer of extreme weersomstandigheden. 
 
Opmerkingen: 
-  De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd 

voordoen ook naar de exploitant toe. 
-  Een speler moet zich een half uur voor aanvang van de starttijd melden bij de 

wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee.  
-  Caddies zijn toegestaan. 
-  Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een 

dokterverklaring of handicart pas. Bij onterecht gebruik krijgt men twee strafslagen, bij een 
tweede overtreden nogmaals twee strafslagen en bij een derde maal DSQ. 

-  Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers afslaan 
 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een 
foto. 
 


