
Draaiboek voor Old Grand Dad wedstrijd – okt 2018 
 

Soort Wedstrijd: 
Stableford – 18 holes. 
Met handicap verrekening. 
Qualifying wedstrijd. Spelers moeten kaart invoeren. Niet ingevoerde kaart is automatisch 
DSQ. 
Indien gewenst kunnen deelnemers van 70 jaar of ouder negen holes spelen.  
Zij kunnen geen prijswinnaar van de Lokale Wedstrijd zijn of naar de Regionale uitgezonden 
worden. 
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: 
Gestreden wordt voor de titel beste Opa van de club. 
De beste 3 spelers worden uitgezonden naar de Regionale. Het aantal is afhankelijk van de 
ratio opa’s die lid zijn t.o.v andere clubs. 
 
Deelnemers: 
Max.52. Opa’s moeten lid zijn of worden van de OGD club 
 
Contributie: 
De OGD contributie (minimaal €. 20,00) moet voor de eerste wedstrijd zijn voldaan. Zo niet 
dan speelt men mee buiten mededinging voor de hoofdprijs. 
 
Handicaps: 
Max. 36.0 
 
Indeling: 
Ter beoordeling van de wedstrijdleiding (consul) 
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: 
Ter beoordeling van de wedstrijdleiding 
 
Inschrijfgeld: 
Ongeveer € 15,- voor de gezamenlijke lunch en prijsjes.  
 
Prijzen: 
De prijs voor de winnaar van de Lokale Wedstrijd wordt beschikbaar gesteld door het 
Bestuur van de Stichting “Old Grand-Dad Club Nederland". Andere prijzen ter beoordeling 
van de consul/club. 
Longest en neary een bal. 



Birdies en eagles. 
Eventueel kan een extra prijs toegevoegd worden voor de beste bruto golfer. 
 
Weer: 
Onweer kan tot uitstel leiden of extreme weersomstandigheden 
 
Opmerkingen: 
De wedstrijd moet gespeeld worden voor 1 juli. 
-  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. 
 


