
 
 
Wedstrijdreglement Glow in the Dark Golf 

Zaterdag 26 oktober 2019  

Spelvorm: Texas Scramble   

LET OP UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN 

• Beperk het afslaan met een driver; 

• Roep liever 1 maal te veel ‘FORE’, dan 1 maal te weinig  

• Neem geen onnodige risico`s 

 Calamiteiten 

• Bel de Marshal (06-81730925 of 06-81730926) 

• Noodsituatie? Bel 015 3807913 (tip: zet in uw telefoon!) 

Inhoud tasje per flight (bij aanmelding wedstrijdtafel) 

• Ballenoplader met batterijen (na betaling van € 10 borg)  

• 3 reservebatterijen   

• 3 Glow in the Dark golfballen p.p. 

• Breekstaafjes om aan golftas te hangen   

Algemeen  

• 20:25 uur aanwezig op de hole 

• 20:30 uur shotgun start (vuurpijl geeft startsein) 

• Er wordt gespeeld met lichtgevende ballen  

• Er kunnen geen extra ballen worden bij gekocht  

• Iedere flight krijgt een baloplader mee, borg oplader en ballen € 10  

• Bijlichten tijdens het slaan van de bal of putten is niet toegestaan 

• Elke deelnemer ontvangt verlichting voor aan de golftas (breekstaafjes). Zorg dat dit 

bevestigd wordt en zichtbaar is voor achteropkomende flights 

• Er mag verlichting worden meegenomen voor aan de tas, maar hier mag niet mee worden 

bijgeschenen tijdens slaan en/of putten 

• Er dient uitgeholed te worden! 

• Let op!!! De vlag mag niet uit de cup verwijderd worden 

• Noteer de slagen van de beste score 

• De extra gestoken greens liggen voor een bunker 

• Bal markeren is toegestaan 

• Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje tijdens het spelen 

• Kledingadvies: trek (indien nodig) meerdere dunne lagen kleding aan   

• Na afloop de opladers en Glow in the Dark golfballen inleveren op het daarvoor aangewezen 

inleverpunt. Daar ontvangt u uw borg van € 10 retour 

 Texas Scramble   

• Er wordt gespeeld in flights van 3 of 4 personen 

• Er wordt gestreden op de Rode, Gele en Blauwe lus 

• Iedereen speelt 11 holes (een aantal holes zijn gesplitst in 2 holes) 



 
 

• De gesplitste holes worden aangegeven op de kaart met een B  

• Alle spelers slaan af op dezelfde afslagplaats en vervolgens kiezen de flightgenoten de bal 

met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één 

kaartlengte van de beste bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun 

tweede bal vanaf deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste 

positie heeft en iedereen plaatst zijn bal weer binnen één kaartlengte van de beste bal. 

Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van 

daaruit gespeeld worden. Markering met behulp van een tee of marker is toegestaan 

• Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar 

niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden d.m.v. een marker 

• Nadat er is uitgeholed, wordt de beste score genoteerd. Nadat de 11 holes zijn gespeeld, 

worden de scores opgeteld. De flight met het minst aantal slagen is de winnaar 

• Scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers uit de flight  

Handicapverrekening   

LET OP! Handicap 36.1 t/m 54, starten vanaf Handicap 36!   

Playing Handicap van iedere deelnemer in de flight, wordt x 3 en gedeeld door 4 gedaan (bij een 3-

bal delen door 3). Hier komt een aantal slagen uit. De slagen van de gehele flight worden bij elkaar 

opgeteld. Het totaal aantal slagen van de 11 gespeelde holes worden bij elkaar opgeteld, hier wordt 

het totaal aantal slagen van de flight vanaf gehaald. Dit totaal is de eindscore!   

Voorbeeld (4-bal):  

• Speler A: Hcp 20 = 20x3:4 = 15  

• Speler B: Hcp 16 = 16x3:4 = 12  

• Speler C: Hcp 32 = 32x3:4 = 24  

• Speler D: Hcp 12 = 12x3:4 = 9  

Totaal slagen: 60  

Totaal aantal slagen 11 holes – 60 = resultaat  

 

Over de flightindeling, spelregels en uitslag kan niet gediscussieerd worden. Heel veel (golf)plezier 

Team Golfbaan Delfland  


