
Draaiboek voor Evenementen wedstrijden –  jan‘17 
 
Soort Wedstrijd: 
Hieronder vallen: 
Meierbliswedstrijd   - een vlaggenwedstrijd 
Luilakwedstrijd  - ’s morgens een hele vroege start – all tee start 
Nachtwedstrijd - ’s avonds, op de kleine baan – all tee start 
Snertwedstrijd - 9 holes grote - en 9 holes kleine baan 
Zie ook wedstrijdreglement op de deze site. 
Echter bij een all tee start wint degene met de laagste exact handicap. 
 
Doelstelling: 
De Evenementen commissie organiseert deze wedstrijden met een groot FUN element.  
 
Deelnemers: 
Vlaggenwedstrijd  64 pers. 
Luilak   64 pers. 
Nachtwedstrijd  40 pers. 
Snert:   64 pers. 
 
Handicaps: 
Max. 36.0 
 
Indeling: 
Is afhankelijk van het soort wedstrijd en wordt bepaald door de evenementen commissie. 
 
Longest en Neary: 
Bepaald de evenementen commissie 
 
Introducés 
Aan evenementenwedstrijden mogen niet meer dan 7 introducés deelnemen. 
Leden vragen toestemming aan de wedstrijdleiding of deelname van een introducé mogelijk is en zorgen voor betaling van 
greenfee en inschrijfgeld. 
 
Inschrijfgeld: 
Zie inschrijflijsten  
 
Prijzen: 
Altijd veel leuke prijzen. 
 
Exploitant: 
Baan gesloten: 
Meierbliswedstrijd  - 12.30 - 16.30 met BBQ  
Luilakwedstrijd  - 06.00 - 10.00 all tee, met ontbijt 
Nachtwedstrijd` - 18.30 - 20.15 all tee, kleine baan, met drankje en bittergarnituur 
Snertwedstrijd - 11.00 - 13.00 met onbeperkt snert  
(inkorting afhankelijk van aantal deelnemers) 
15 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: 
Onweer kan leiden tot uitstel of afstel. 
 
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. 
-  Een speler met een inactieve handicap (#) mag wel meedoen aan wedstrijden echter buiten mededinging. Wel dingen zij mee 

met de longest drive, de neary en betalen inschrijfkosten. 
-  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. 
 


