
Draaiboek voor Mixed Foursome Clubkampioenschap – okt. 2018 
 

Soort Wedstrijd: 
Foursome Strokeplay - 18 holes. 
Zonder en met handicapverrekening 
Team wedstrijd van dame en heer samen. 
Wedstrijd is NIET qualifying 
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: 

De wedstrijd bepaalt het beste BRUTO dame/heer team voor het jaar. Ook wordt de beste 
NETTO dame/heer gespeeld. Deze wedstrijd kan GESPONSORD worden (zie speciale sponsor 
regels). 

Deelnemers: 
Max. 36 teams 
Inschrijving tot vrijdag 17.00 uur voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving 
sluit automatisch. 
De wedstrijd staat 3 weken van te voren open. 
 
Handicaps: 
Max.54 
Berekening voor team is beide playing handicaps optellen en delen door 2.  Afronden 0,5 
naar boven. 
 
Indeling: 
In principe 2 teams per flight. 
Start elke 10 minuten 
Er wordt om en om geslagen met dezelfde bal. 
 
Longest en Neary: 
Wordt NIET gespeeld 
 
Inschrijfgeld: 
 geen 
 
Prijzen: 
1e BRUTO dames/heren trofee prijs en 3 ballen. Vermelding op de Clubbeker. 
1e NETTO dames/heren team 3 ballen per persoon (De winnaar bruto kan GEEN winnaar 
netto worden!) 
Geen 2de en 3de prijzen! 



Geen birdies en eagles 
Sponsor kan extra prijzen ter beschikking stellen er worden dan GEEN ballen van de club 
uitgedeeld. 
 
Weer: 
Uit- of afstel 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. 
 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een 
foto. 
 


