
Draaiboek voor Jeugd Clubkampioenschap – okt 2018 
 

Soort Wedstrijd: 
Strokeplay – 18 holes – zonder handicap verrekening. 
Wedstrijd wordt ook wel Alan Rijks beker genoemd. 
Wedstrijd is qualifying 
Zie ook wedstrijdreglement op de deze site. 
 
Op dezelfde dag worden ook nog 9 holes grote baan en kleine baan wedstrijden gehouden – 
zie jeugd op website. 

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: 
Deze wedstrijd speciaal voor jeugd leden tot een leeftijd van 22 jaar. 
De beste BRUTO jeugd speler van het jaar wordt hier bepaald. 
Deze wedstrijd kan GESPONSORD worden (zie speciale sponsor regels). 
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor deze wedstrijd. 
 
Deelnemers: 
Max. 54 
Inschrijving tot 1700 uur 2e dag voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving 
sluit automatisch. 
 
Handicaps: 
Max. 36 
 
Indeling: 
Flights van 3 starten elke 8 minuten. 
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel en 5 minuten voor 
de starttijd bij de 1 ste tee(starter) 
 
Longest en Neary: 
Wedstrijdleider bepaald. 
 
Inschrijfgeld: 
€ geen of eventueel uit de pot van 100 
Eventueel verhoogd met extra bijdrage voor een goed doel indien sponsor dit verlangt. 
 
Prijzen: 
Bekertje voor winnaar. Vermelding op de Clubbeker. 
2de  - bekertje 
3de – bekertje 
Longest en neary voor meisje/jongen. 



Birdies en eagles 
Sponsor kan extra prijzen ter beschikking stellen. 
 
Exploitant: 
Baan gesloten: 
08.30 – 11.30 uur  (inkorting afhankelijk van aantal deelnemers) 
30 Minuten voor de eerste flight en na de laatste flight baan gesloten houden. Altijd 1 hole 
afstand houden t.o.v. de laatste flight 
 
Weer: 
Uitstel –of afstel bij onweer of bij een hittegolf. (kinderen kunnen dit zelf niet inschatten) 
 
Acties voorbereidingen wedstrijd in het jaar 
 
 

 November   Data vastleggen bij baanmanager en wedstrijdcommissie 
 

 Januari   Bekers  en medailles (voor alle jeugdleden) inkopen 
 

 Februari  Jeugdleden op de hoogte brengen van de wedstrijdkalender 
 

 Ouder avond  Inschrijving begeleiden wedstrijden (min. 3 wedstrijden) 
 

 2 Weken van te voren Uitnodiging sturen naar de jeugdleden en 
commissieleden  

 
 2 Weken van te voren Neary’s en Longest regelen voor alle categorieën. 

  
 1 Week van te voren Startlijst en indeling maken. 

 
 1 Week van te voren Doorgeven hoeveel deelnemers lunchen (baanmanager) 

 
 5 Dagen van te voren Startlijsten doormailen naar jeugdleden en begeleiders 

  
 

 1 dag voor wed.  Wedstrijd in computer inbrengen 
 

 1 dag voor wed.  Kaarten in orde maken  
 

 Dag van evenement Wedstrijdtafel in orde maken 
 

 Dag van evenement Draaiboek wedstrijden volgen 
 

 Na de wedstrijd  Scoren in computer invoeren  
 

 Na de wedstrijd  Draaiboek aanpassen 
 



 Na de wedstrijd  Bonnen aftekenen en horeca bedanken 
 

 Na de wedstrijd  Foto’s en kort verslag doormailen naar krant en 
clubredactie  

 
 
 
 
Acties  Alan Rijks  “wedstrijdleiding”  

 
Wat heb ik nodig: 

 Score kaarten  
 Startlijst 
 Prijsuitreikingsformulier  
 Consumptiebonnen begeleiders en jeugdleden  
 Prijzen (5 categorieën 1,2 en 3de prijs) 
 3 cat. longest en 5 cat. neary’s (jongens en meisjes) 
 Medailles voor alle deelnemers 
 Foto toestel 

 
 

Draaiboek wedstrijddag 

08.30 uur Wedstrijdtafel en prijzentafel in orde maken. 

09.00 uur Begeleiders verwelkomen informatie geven en consumptiebon 

09.00 uur Jeugdleden scorekaarten geven en mededelingen doorgeven 

09.45 uur Starter gaat naar de afslagplaats 

10.00 uur Start wedstrijd (18 holes strokeplay en stableford) 

11.00 uur Start wedstrijd (18 holes par 3) 

12.15 uur Start wedstrijd (9 holes stableford) 

12.30 uur Start wedstrijd (9 holes par 3) 

13.00 uur           Rondje door de baan (foto’s maken)   

13.45 uur Wedstrijdleiding bij wedstrijdtafel 

14.00 uur Kaarten innemen en consumptiebonnen geven 

15.00 uur Lunch en prijsuitreiking. 

15.15 uur Foto maken 
 



 
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 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. 
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor deze wedstrijd, maar kan assistentie vragen aan 
de wedcie. 
 


