
Draaiboek voor Damesmiddag – okt 2018 
 

Soort Wedstrijd: 
In de zomermaanden stableford 9/18 holes. 
Start 18 holes wedstrijd 12.00 uur.  
Start 9 holes wedstrijd  vanaf 14.00 uur op hole 1. 
Eerste donderdag van de maand starttijd vanaf 15.00 uur op hole 10. 
 
In winterperiode 9 holes kleine baan en 9 holes grote baan.  
Start wedstrijd 13.00 uur. 
Met handicap verrekening. 
 
Beide wedstrijden zijn qualifying in de zomerperiode behalve wanneer de wedstrijdleiding 
een andere spelvorm beslist..  
Zie ook wedstrijdreglement op de deze site. 

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 middag met een wedstrijdkarakter voor de dames. Tijdens de 
zomercompetitie afsluiting (periode 1 april t/m 31 oktober) worden de  nummers één van de 
18 holes  en 9 holes bekend gemaakt. De uitslag wordt berekend over de beste 10 qualifying 
wedstrijduitslagen.  
 
Deelnemers/inschrijving: 
Max. 42 
Wedstrijdinschrijving: elke week van vrijdag tot woensdag 24.00 uur. 
 
Handicaps: 
Max. 54 
 
Indeling: 
Beslist wedstrijdleiding, in principe flights van 3 personen. 
Eerste donderdag van de maand wordt gestart volgens categorieën indeling (Handicap van 
laag naar hoog). 
 
Longest, Tweary en Neary: 
Beslist wedstrijdleiding 
 
Inschrijfgeld: 
€ 5,- 
Leden van de DAMesmiddag de TEXelse (DAMTEX) betalen € 60,- per kalenderjaar en 
derhalve geen inschrijfgeld.  
 



Prijzen: 
1e prijs 18 holes en 1e prijs 9 holes.  
Bij deelname van meer dan 8 speelsters, zowel voor beide wedstrijden worden 3 prijzen 
uitgedeeld. 
neary, tweary en longest drive = 1 bal  
 
Weer: 
Uit- of afstel bij onweer, extreme weersomstandigheden of sneeuw op de baan 
 
Opmerkingen: 
Uitwisseling met andere clubs in overleg. 
Er worden enige non qualifying wedstrijden gedurende de zomerperiode gespeeld. 
Afsluiting zomercompetitie. 
-  De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd 

voordoen ook naar de exploitant toe. 
-  Een speelster 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. 
-   Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers 

afslaan 
 
 


