
Draaiboek voor Nieuwjaarswedstrijd –  jan ‘17 
 
Soort Wedstrijd: 
Cross Country – mogelijk 18 holes of minder - All tee start 
Met handicap verrekening. 
Dames en heren gescheiden. 
Strokeplay NETTO met maximaal 8 slagen op een hole en dan oppakken. 
Dames gebruiken dezelfde tee als de heren (hangt af van de wedstrijdleiding). 
Wedstrijd is NIET qualifying. 
Bij gelijke score wint degene met de laagste exacte handicap. 
 
Doelstelling: 
Echte een fun wedstrijd voor iedereen met als doel gezellig te golfen op de eerste ontmoetingsdag in het nieuwe jaar voor 
onze leden. 
 
Deelnemers: 
84 max. 
Inschrijving tot 1700 uur 2e dag voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving sluit automatisch. 
 
Handicaps: 
Max.45 
Wedstrijd is in strokeplay met aftrek van de normale playing handicap. 
 
Indeling: 
4 deelnemers per flight 
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel. 
 
Longest en Neary: 
Beslist wedstrijdleiding 
 
Inschrijfgeld: 
€ 4,- 
 
Prijzen: 
1e prijs voor heer en dame - 3 ballen + eventuele extra prijzen ter beoordeling wedstrijdleiding 
2e prijs voor heer en dame – 2 ballen + eventuele extra prijzen ter beoordeling wedstrijdleiding 
3e prijs voor heer en dame – 1 bal + eventuele extra prijzen ter beoordeling wedstrijdleiding 
neary en longest drive dame/heer een bal 
Birdies en Eagles worden NIET uitgedeeld. 
 
Exploitant: 
1000 uur koffie 
1030 uur briefing 
1100 uur all tee start 
1100-1600 baan gesloten voor deze wedstrijd. 
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: 
Alleen onweer of sneeuwval op de baan kan tot afgelasting leiden. 
 
Opmerkingen: 
De Cross Country moet worden uitgezet door de wedstrijdleider. Een voorbeeld wordt hieronder gegeven. 
HOLE 1   – hole 1 nieuwe baan 
HOLE 2   – hole 2 nieuwe baan 
HOLE 3   – hole 3 nieuwe baan 



HOLE 4   – hole 4 nieuwe baan 
HOLE 5   – hole 5 nieuwe baan 
HOLE 6   – hole 6 nieuwe baan 
HOLE 7   – Tee fairway 9   ---       Green 1e hole (denk aan voetgangers!) 
HOLE 8   – Tee dames hole 2 ---  Green 8e hole 
HOLE 9   – Tee fairway 9   ---       Green 2e hole 
HOLE 10 – Tee dames hole 3 ---  Green 7e hole 
HOLE 11 – Tee fairway 7   ---       Dames tee 7e hole 
HOLE 12 – Tee heren 7   ---       Green 6e hole (denk aan voetgangers op Hanepad) 
HOLE 13 – Tee fairway 6   ---       Green 5e hole 
HOLE 14 – nabij sloot   ---       Green 4e hole 
HOLE 15 – Tee heren 5   ---       Green 3e hole 
HOLE 16 – Tee kleine baan 4 --- Green kleine baan 5e hole 
HOLE 17 – Tee op wagen   ---  Green kleine baan 7e hole 
HOLE 18 – Tee kleine baan 7 --- Green kleine baan 9e hole 
 
Nog een voorbeeld: 
Hole 1 van fairway 9 naar green 1 – 303 meter – OPPASSEN VOOR OVERSTEKERS! 
Hole 2 van voorste dames tee naar green 8 – 124 meter 
Hole 3 van fairway 9 naar green 2 – 183 meter 
Hole 4 van dames tee 3 naar green 7 – 49 meter 
Hole 5 van fairway 7 naar dames tee hole 7 – 312 meter. Op de tee is uitgeholed 
Hole 6 van heren tee 7 naar green 6 – 134 meter 
Hole 7 van fairway 6 naar green 5 – 128 meter 
Hole 8 vanaf duin 5 naar green 4 – 188 meter 
Hole 9 van fairway 4 naar netje op fairway bij bordje “schuilhut” – 239 meter. Bal moet in het netje! 
Hole 10 van fairway 7 over water naar green 3 – 198 meter - OPPASSEN MET OVERSTEKEN! 
Hole 11 van tee 4 kleine baan naar green 2 kleine baan – 183 meter 
Hole 12 van tee naast de dennen naar green 5 kleine baan – 45 meter 
Hole 13 van tee 6 naar green 7 kleine baan – 85 meter 
Hole 14 van fairway 6 naar green 8 kleine baan – 70 meter 
Hole 15 hole 9 kleine baan – 74 meter 
Hole 16 driving range naar netje – 154 meter. Bal moet in het netje! 
Hole 17 van fairway 1 naar oefengreen – elke hole telt -192 meter 
Hole 18 naast oefengreen chip naar green 9 – 77 meter 
Op holes met een netje moet je de bal in het net slaan en die moet blijven liggen in het net. 
Max. 8 slagen = 9 schrijven 
Strokeplay = slagen tellen en de playing handicap eraf.  
Koek en Zopie tent, bemand door wedstrijdleiding of exploitant. 
 
-  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. 
 


