
Draaiboek voor Mexican scramble (Super Sunday) –  jan‘17 
 
Soort Wedstrijd: 
Een wedstrijd waarbij drie, vier of vijf spelers een team vormen. Allen slaan af. Vervolgens slaan alle spelers hun tweede slag 
vanaf de plaats waar de beste bal ligt. De derde slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waar de beste tweede slag 
terecht is gekomen en zo voort totdat de 'hole is uitgespeeld. 
Een variant hierop is dat de speler, wiens balpositie is gekozen, de volgende slag niet mag doen. 
Het team met de laagste netto score over achttien holes is winnaar. 
Hcp-verrekening: bruto score minus {(som van alle PHcps : aantal spelers) x 60% } = netto score. 
 
Doelstelling: 
Gezellige wedstrijd. 
 
Deelnemers: 
48 pers. 
 
Handicaps: 
Max. 54.0 
 
Indeling: 
Wordt bepaald door de commissie. Long hitters worden over alle flights verdeeld. 
 
Longest en Neary: 
Bepaald de commissie 
 
Inschrijfgeld: 
Zie programma 
 
Prijzen: 
Altijd veel leuke prijzen. 
 
Exploitant: 
Baan gesloten: 
08:00 – 12:30 
Start vanaf hole 1 en hole 10. 
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. 
-  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. 
 
Circa 2 weken voor de wedstrijddatum wordt een uitnodiging naar alle leden gestuurd via de secretaris. 
 



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. 


