
Draaiboek voor Commissiedag –  jan‘17 
 
Soort Wedstrijd: 
Dit is ter beoordeling van de winnaar van vorig jaar – 9 holes – all tee start. 
Met handicap verrekening. 
Meestal is het een stableford wedstrijd met iets extra’s! 
Bij gelijke score wint de groep met de laagste totale exact handicap. 
 
Doelstelling: 
Alle leden en partners die in een commissie zitten worden uitgenodigd door het bestuur en houden een gezellige golfdag. 
 
Deelnemers: 
Afhankelijk van het totaal aantal commissie en bestuursleden. 
Inschrijving uitsluitend op invitatie. 
 
Handicaps: 
Iedereen mag meedoen 
 
Indeling: 
Naar de wens van de organisatie. 
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel. 
 
Longest en Neary: 
Kan meedoen. 
 
Inschrijfgeld: 
Geen 
 
Prijzen: 
De eer volgend jaar het te mogen organiseren. 
 
Exploitant: 
Baan gesloten: 
1430 – 1630  (inkorting afhankelijk van aantal deelnemers) 
 
Weer: 
Uit- of afstel bij onweer 
 
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. 
-  Reserve spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien er geen reserves zijn is het aan 

de wedstrijdleider om iemand in een opengevallen plaats te zetten. 
-  Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een dokterverklaring of handicart pas. Bij 

onterecht gebruik krijgt men twee strafslagen, bij een tweede overtreden nogmaals twee strafslagen en bij een derde maal 
DSQ. 

-  Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers afslaan 
 
Foto’s van de winnaars en no.1 wordt gevraagd een artikel te schrijven. 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een foto. 
 


