
 
Draaiboek voor Herenmiddag – okt 18 
 

Soort Wedstrijd: 
Stableford 18 holes in de zomermaanden - Wintermaanden 9 holes groot en 9 holes klein. (in 
de wintertijd) 
Met handicap verrekening. 
Zomerperiode wedstrijd qualifying, ( in de zomertijd) behalve wanneer de wedstrijdleiding 
een andere spelvorm beslist. 
 
Zie ook wedstrijdreglement op 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: 
Een gezellige herenmiddag te organiseren. 
In december organiseert de Herenmiddag een Finale Herenmiddag waarbij de 3 beste 
spelers (van de 10 beste individuele qualifying wedstrijden) van het jaar bekend worden 
gemaakt. 
 
Deelnemers: 
Max. 54 
Opgeven via onze App., website of touchscreen in het clubhuis tot uiterlijk donderdag 24.00 
uur. 
Eventuele gastspelers dienen zich voor donderdag 24.00 uur te melden zodat die, indien er 
nog plaats vrij is, door de wedstrijdleiding toegevoegd kunnen worden. 
Minimum leeftijd is 18 jaar. 
 
Handicaps: 
Max. 54. 
 
Inschrijving: 
Wedstrijdinschrijving: elke week van zaterdag tot donderdag 24.00 uur. 
Drie of vier bal starten elke 8/10 minuten. 
 
Longest en Neary: 
Bepaalt wedstrijdleider 
 
Inschrijfgeld: 
Jaarabonnement € 75, - of € 5,- per keer. 
 
Prijzen: 
De groep spelers worden op de helft op handicap gescheiden. 
Beide groepen krijgen respectievelijk 3-2-1 nieuwe herenmiddag bal voor de no.’s 1-2-3. 
Longest en neary een bal 



 
Weer: 
Uit- afstel bij onweer.  Geen doorgang bij sneeuw op de baan. Gedeeltelijk of helemaal 
afgelasting bij zware regenval/storm 
 
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 minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig zijn op de 1e tee.  
-  Caddies zijn toegestaan. 
-  Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een 

dokterverklaring.  
-  Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers afslaan 
-  Alleen in de winterperiode (wedstrijd is dan niet qualifying) is voorspelen toegestaan. 


