DRAAIBOEK

Een spelvorm gericht op laagdrempeligheid,
teamsport, succesbeleving en familie

Ondersteund door:
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INTRODUCTIE
GolfSixes League is een initiatief dat door de European Tour is ontwikkeld. De European
Tour heeft GolfSixes voor de European Tour golfers bedacht om de golfsport als hippe
teamsport te promoten en voor de kijker sneller te laten verlopen (6 holes wedstrijd) en dus
boeiend te houden. Naar aanleiding van de succesvolle lancering in 2017 waarbij
verschillende landenteams tegen elkaar streden, heeft de European Tour besloten GolfSixes
voort te zetten en zo ook uit te breiden naar amateurgolf. Hier liggen enorme kansen,
omdat het concept ook zeer geschikt is voor de jeugd, waarbij kinderen op jonge leeftijd
met elkaar spelen in de baan, elkaar helpen en elkaar aanmoedigen. De kinderen spelen in
een team van minimaal zes, maximaal negen spelers en met dat team spelen zij tegen een
ander team. Hierdoor komen kinderen in contact met leeftijdsgenoten en spelen zij op
verschillende banen. GolfSixes League zal, in tegenstelling tot GolfSixes op de European
Tour, gespeeld worden over 9 holes par-3 in een team van 6 spelers, waar GolfSixes
gespeeld wordt over 6 holes in een team met 2 spelers per land.
Het concept is geschikt en leuk voor alle leeftijden en spelniveaus. Het concept is heel
toegankelijk, omdat de beginnende golfer relatief makkelijk mee kan doen. Omdat er in
tweetallen gespeeld wordt, kan een betere speler met een minder goede speler spelen. Dit
bevordert succesbeleving en speelsnelheid. Daarnaast kan de baan aangepast worden aan
het niveau van de spelers. De GolfSixes League wordt gespeeld over 9 holes par-3. Dit kan
op de par-3 baan, maar er kunnen ook tees op de fairway van de grote baan geplaatst
worden. Ook kan iemand wisselen met een andere teamspeler, waardoor deze speler even
pauze kan houden.
GolfSixes League wordt in eerste instantie voor jeugd tot en met 13 jaar landelijk neergezet.
Er wordt regionaal gespeeld in poules. Het doel is om de jonge beginnende golfers kennis te
laten maken met wedstrijdgolf in teamverband en het spelen op andere banen.
Het concept is naast regionaal ook goed toe te passen op clubniveau. Hierbij spelen teams
van dezelfde club tegen elkaar, bijvoorbeeld als onderdeel van het jeugdprogramma.
In dit draaiboek worden de richtlijnen uitgeschreven voor jeugdspelers, maar deze zouden
voor alle leeftijden toegepast kunnen worden.

DOEL DRAAIBOEK GOLFSIXES LEAGUE
Dit draaiboek is bedoeld om de GolfSixes League op clubs en tussen clubs zelf neer te
kunnen zetten door (jeugd)commissie of als professional. Naast een regionale competitie
kan de GolfSixes League ook zeer geschikt zijn als variatie in een jeugdles of als stimulans
voor familiegolf op de club. In onderstaand document wordt uiteengezet wat er nodig is om
op de eigen faciliteiten een GolfSixes League te organiseren.

Bij vragen kunt u terecht bij Ian Lamsma via golfsixes@pgaholland.nl
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STAPPENPLAN
Maak een
team
6-9 kids

Creeër een
poule
3-5 clubs uit
de omgeving

Stel een
wedstrijdschema op
Wanneer
wordt waar
gespeeld

Spelen maar
Thuisclub
organiseert de
wedstrijd en
dus ook de
begeleiders

Wedstrijduitslag
doorgeven
Geef de uitslagen
door, zodat ze
geregistreerd kunnen
worden

Bovenal heb
PLEZIER en
FUN!
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FORMAT
TEAM
In bovenstaande inleiding werd duidelijk dat er in een team gespeeld wordt tegen een
ander team. Ieder team bestaat uit minimaal zes, maximaal negen spelers. Dit mogen
jongens en meisjes zijn. In dit format wordt een maximale leeftijd van 13 jaar aangehouden.
Echter er kan onderling ook worden besloten om de GolfSixes League voor oudere jeugd te
organiseren, bijvoorbeeld jeugd van 13 tot 18 jaar. Het is wel belangrijk om hier een keuze
in te maken, zodat de deelnemende jeugd ongeveer dezelfde leeftijd heeft. Daarnaast
hebben de deelnemers minimaal baanpermissie van de eigen baan en maximaal handicap
36.
MATCH
Tijdens een wedstrijd spelen twee teams tegen elkaar. Beide teams maken drie tweetallen.
Ieder tweetal speelt tegen een tweetal van het andere team en dit wordt een match
genoemd. Er worden dus in totaal drie matches gespeeld. Deze matches worden over 9
holes par-3 gespeeld. Bekijk het deelnemersformulier en de scorekaart in de bijlage om een
compleet beeld te krijgen.
SPELVORM
De spelvorm is scramble matchplay. Een tweetal speelt scramble; beide spelers slaan af, de
beste bal wordt gekozen, vanaf daar slaan weer beide spelers een bal waarvan de beste
wordt gekozen. Dit gaat zo door tot de bal is uitgeholed. Het tweetal speelt matchplay tegen
een tweetal van een ander team. Het tweetal met het minst aantal slagen op een hole wint
die hole.
SET
Iedere match (9 holes) wordt opgedeeld in drie blokjes van drie holes. Zo’n blokje van drie
holes wordt een set genoemd. Na een set wordt gekeken wie er heeft gewonnen. Een
tweetal kan een set winnen met 1 up, 2 up of 3 up. Bij een gewonnen set krijgt het tweetal
een punt en een armbandje. Is de stand na drie holes gelijk, dan krijgen beide teams een
bandje en krijgen beide tweetallen een half punt. Na drie holes, dus op hole 4 en 7, begint
de stand weer bij nul. Zo worden er dus eigenlijk drie wedstrijdjes gespeeld in één wedstrijd.
Dit betekent dat je drie keer kan verliezen, maar ook drie keer kan winnen.
PUNTENTELLING
Eén set is één punt waard. Er zitten drie sets in één match en er worden drie matches
gespeeld. In totaal worden er negen punten verdeeld. Het team met de meeste punten
heeft gewonnen.
WISSELS
Zoals bovenstaand beschreven, bestaat een team uit minimaal zes en maximaal negen
spelers. In het begin van de wedstrijd worden er zes spelers opgesteld in drie tweetallen. De
teamleden die in het begin niet zijn opgesteld, kunnen bij de tweede of derde set in worden
gezet. Dit is op de holes 4 en 7. Dit zijn als het ware de wisselspelers. De teamleden die
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tijdens een set niet spelen horen wel bij het team. Zij mogen dus caddie zijn: lijnen lezen,
advies geven en meedenken over de strategie.
Let op: Iedere teamspeler speelt minimaal één set. Het is dus niet mogelijk dat een
teamspeler tijdens een wedstrijd helemaal niet opgesteld wordt.
POULE
De grootte van de poule is per poule verschillend. Er zitten gemiddeld vier clubs in een
poule. Dit zorgt ervoor dat de GolfSixes League in drie weken gespeeld kan worden.
Afhankelijk van het aantal teams wordt het aantal speeldagen bepaald. Alle teams spelen
één keer tegen elkaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen uit en thuis. De clubs die
bij elkaar in de poule zitten, liggen bij elkaar in de regio; we proberen de reistijd minimaal te
houden.
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GOLFSIXES LEAGUE
Golf als teamsport

RYDER CUP
/ SOLHEIM
CUP
GOLFSIXES
EUROPEAN TOUR

ELTK + WK

NGF COMPETITIE

GOLFSIXES LEAGUE
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REGELS
De GolfSixes League wordt gespeeld in een texas scramble format (zie pagina 4) met
aangepaste regels. De reden hiervoor heeft te maken met het bevorderen van de
speelsnelheid en de veiligheid. Daarnaast zien we ook in andere sporten een aangepaste
vorm van spel en regels om plezier bij beginnende en jongere jeugd te bevorderen. Denk
hierbij aan hockey of voetbal.
Deze regels zijn:
• De spelvorm is texas scramble. Beide spelers van een team slaan hun af. Vervolgens
wordt de beste bal gekozen en vanaf daar wordt weer door beide spelers een bal
gespeeld. Na iedere slag wordt de beste bal gespeeld tot de bal is uitgeholed.
• De standaard golfregels zijn van toepassing. Hierop zijn onderstaande regels binnen
GolfSixes League een uitzondering:
o Er wordt gespeeld vanaf de plek van de gekozen bal, binnen 20 cm (1
griplengte) van deze plek mag de bal van de teamgenoot hierbij geplaatst
worden, maar niet dichter bij de hole. De bal mag wel van de rough naar de
fairway verplaatst worden, binnen de 20 cm regel. De bal mag niet uit een
bunker geplaatst worden (alleen volgends de golfregels met 2 strafslagen) of
van buiten de green op de green.
o Indien een bal out of bounds geslagen is, wordt er gehandeld volgens de
regels van een laterale waterhindernis.
o Een airshot of minimaal geraakte bal mag overnieuw geslagen worden en telt
niet mee als slag. Het gaat om het plezier en succesbeleving en daarbij hoort
een bal die minstens een aantal meters (2mtr) overbrugd heeft.
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BETROKKEN PARTIJEN
SPELERS
Alle jongens en meisjes die in het jaar van competitie 13 jaar worden of jonger zijn, mogen
mee doen met de GolfSixes League. In overleg met PGA Holland mag deze leeftijd ook ouder
zijn als de spelers in de groep passen. Echter wordt enige uniformiteit in leeftijd
aangehouden, om zo een groep te creëren die elkaar leuk en gezellig vindt.
Het is de bedoeling dat leden van verenigingen, maar ook niet-leden mee mogen doen met
de GolfSixes League. Minimaal vereiste voor het spelen van een regionale GolfSixes League
is bezit van baanpermissie van de eigen baan.
CAPTAIN
De captain is de persoon die het team samenstelt, opstelt en begeleidt. In principe is de
captain een professional. De captain is aanwezig op de dag dat er op de homecourse
gespeeld wordt. Er wordt verwacht dat de captain de andere speeldagen ook aanwezig is.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de captain een plaatsvervanger meesturen naar de
wedstrijd op een andere vereniging. Dit kan heel goed een jeugd- of talentcoach zijn.
De captain is verantwoordelijk voor:
• Het opstellen van het team.
• Het organiseren van trainingen.
• Communicatie naar spelers en ouders.
• Een begeleider per groep indelen tijdens de wedstrijd op de homecourse.
• Het uitzetten van holes tijdens de wedstrijd op de homecourse.
• Doorgeven van scores tijdens de wedstrijd op de homecourse.
BEGELEIDER VAN EEN FLIGHT
Het is de bedoeling dat iedere groep een begeleider meeneemt. Dit kan een ouder zijn,
maar ook een lid van de club die het leuk vindt de kinderen te helpen. Er wordt enige kennis
over golf verwacht van de begeleider, zodat deze weet wat te doen en daarnaast de scores
en het speeltempo in de gaten kan houden.
De begeleider:
• Houdt scores bij.
• Houdt het speeltempo in de gaten.
• Helpt de spelers met etiquette en regels.
• Houdt zicht op het gedrag van de spelers als wel op de toeschouwers. Toeschouwers
bemoeien zich niet met het spel van de kinderen.
OUDERS
Ouders spelen een belangrijke rol tijdens de GolfSixes League. Zij mogen met elkaar de baan
in om hun kinderen aan te moedigen. Ouders en andere toeschouwers zijn zich er van
bewust dat het de bedoeling is dat de spelers plezier hebben met elkaar. Daarom hebben de
ouders een sportieve en positieve houding naar elkaar en naar de spelers. Ouders bemoeien
zich dus NIET met het spel dat gespeeld wordt maar hebben een ondersteunende rol.
Wanneer de ouder een groep begeleidt kan hij/zij zich hier wel meer mee bezig houden met
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als doel het bevorderen van het speelplezier. Ons advies is dat een ouder niet een groep
begeleidt waarin zijn/haar eigen kind meespeelt.
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ORGANISATIE
DE BAAN
De GolfSixes League wordt gespeeld over 9 holes. Dit kan op de par-3 baan, maar ook op de
grote baan. Let wel: de GolfSixes League gaat vooral over succes- en plezier beleving. Dit wil
zeggen dat de afstanden in de baan passend moeten zijn voor de spelers die nog niet zo ver
slaan. De baan moet dus niet te lang en te moeilijk zijn voor de doelgroep (zie stap 1
hieronder). Het uitzetten van de baan gedaan MOET worden door de pro van het
ontvangende team. De baan hoeft bij deze aanpassing niet de par van 36 of 27 aan te
houden.

THUISWEDSTRIJD – WEDSTRIJD OP EIGEN BAAN
De captain is tijdens de thuiswedstrijd verantwoordelijk voor de organisatie. Bij een
thuiswedstrijd is jouw team, team 1. Hoe dit uitgevoerd kan worden staat in onderstaand
stappenplan beschreven.
Stap 1
Zet de 9 holes uit. Het is belangrijk dat er holes worden gespeeld die niet te makkelijk of te
moeilijk zijn. In principe wordt op de par 3 baan gespeeld. Er kan ook op de grote baan
gespeeld worden. Houdt er altijd rekening mee dat bepaalde spelers niet ver slaan,
waardoor de afstand niet te lang mag zijn. Overleg van tevoren binnen de poule wat de
beste afstanden zijn om van te spelen.
Als de spelers de grote baan in gaan, kan er gekozen worden voor teeboxen op andere
plaatsen van de fairway. Het heeft onze voorkeur om alle als par-3 te spelen. Dit is niet altijd
haalbaar door de lay-out, maar zorg er dan voor dat qua afstand zelfs de jongere kinderen
een par 3 in één slag, par-4 in 2 slagen en par-5 in drie slagen kunnen halen. Het kan dus zijn
dat een par-4 nu 100 meter is. Houdt hier rekening mee met het uitzetten van de baan.
Advies afstanden:
Par 3: 45-80 meter
Par 4: 80-155 meter
Par 5: 155-215 meter
Stap 2
Vul de par van ieder hole in op de vier scorekaarten (zie bijlage in het draaiboek). Er kan
gekozen worden voor een andere par dan de hole oorspronkelijk aangeeft, dan is het
belangrijk dat dit terug te vinden is op de scorekaart.
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Stap 3
Deel je eigen team op in drie groepen. Denk hierbij na over de speelsterkte van de spelers.
Het is goed voor de succesbeleving om een goede speler met een minder goede speler te
laten spelen. Daarnaast is het belangrijk dat twee mensen met elkaar spelen die elkaar
aardig vinden of van elkaar kunnen leren.
• 6 teamleden: 3x tweetal
• 7 teamleden: 2x tweetal en 1x drietal
• 8 teamleden: 1x tweetal en 2x drietal
• 9 teamleden: 3x drietal
Stap 4
Vul de namen in, in het formulier bij het goede groepsnummer. Groep nummer 1 van team
1 speelt tegen groep nummer 1 van team 2. Daarnaast geeft dit de volgorde aan, welke
groep als eerste de baan in gaat en welke als laatste. Je kunt ervan uit gaan dat groep 1 de
sterkste groep is en groep 4 het minst sterk. Ook kun je shotgun starten, zodat iedereen
tegelijk klaar is met zijn ronde.
Stap 5
Indien er een drietal in een flight zit, omcirkel dan in het formulier welke speler welke sets
gaat spelen. Het is belangrijk dat bij iedere set twee spelers worden ingedeeld. Daarnaast
speelt bij een drietal elke speler minimaal 1 set. Wordt er in een tweetal gespeeld, dan
spelen beide spelers alle 9 holes.
Stap 6
Vul op het formulier in op welke holes de groepen starten. Iedere groep kan achter elkaar
de baan in, vanaf hole 1. Er kan ook voor worden gekozen om shotgun te spelen. Zet dan bij
iedere groep de hole waar zij starten.
Stap 7
Zorg ervoor dat het andere team ook een indeling heeft gemaakt; welke speler in welke
groep zit en welke set hij/zij speelt. Hiervoor is het handig contact op te nemen met de
teamcaptain van het andere team. Neem deze namen over en vul het in op het formulier.
Stap 8
Deel bij alle groepen één begeleider in. Dit kan een ouder zijn, maar ook een lid van de club
die het leuk vindt om te helpen. Er wordt wel enige kennis over golf verwacht van de
begeleider. Ons advies is om ouders niet bij hun eigen zoon/dochter als begeleider mee te
laten gaan.
Stap 9
Vul de scorekaarten in. Iedere groep krijgt één scorekaart mee. Deze kan het beste aan de
groepsbegeleider meegegeven worden. Hierop staan alle gegevens die ook op het formulier
staan.
Vul in:
• Groep nummer
• Begeleider
• Golfclub
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•
•
•
•

Namen
Sets die zij moeten spelen
Par van de holes
Indien shotgun: omcirkel de hole op de scorekaart waar de flight start

Stap 10
Geef de begeleiders informatie en materiaal mee voor in de baan. Voordat de wedstrijd
begint, worden de begeleiders gebrieft. Het beste kan dit gedaan worden door de
teamcaptain.
Er wordt uitgedeeld:
• 1 scorekaart met de gegevens die bij stap 9 ingevuld moesten worden.
• 12 armbandjes.
Er wordt besproken:
• Puntentelling; wanneer bandjes gegeven mogen worden.
• Wisselsysteem; wanneer een speler gewisseld moet worden.
• Hoe de scorekaart ingevuld moet worden.
• Wat de aangepaste regels zijn.
• Wat het gewenste gedrag is van de spelers en de ouders.
Stap 11
Zorg ervoor dat alle spelers weten met wie en tegen wie ze spelen, wie de begeleider is en
waar ze moeten starten. Dit kan door een algemene briefing voorafgaand aan de wedstrijd.
De begeleider wordt opgeroepen en daarbij worden de namen genoemd die in die groep
zitten. Zo krijgen de spelers te zien bij wie zij moeten zijn.
Let op! Als je ervoor kiest om shotgun te spelen, is het nog steeds zo dat een set van hole 1
tot hole 3 loopt. Als bijvoorbeeld een groep op hole 9 start, wordt de eerste speler al op hole
1 gewisseld en niet pas drie holes later.
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UITWEDSTRIJD – WEDSTRIJD OP ANDERE BAAN
Tijdens een uitwedstrijd hoeven er geen begeleiders ingedeeld te worden en hoeft er geen
baan uitgezet te worden. Dit wordt gedaan door de partij die op de thuisbaan speelt.
De captain is tijdens de uitwedstrijd nog steeds verantwoordelijk voor de teamindeling, ook
al is de captain niet fysiek aanwezig tijdens de uitwedstrijd. Bij een uitwedstrijd is jouw
team, team 2. Wat er gedaan moet worden in de voorbereiding voor een uitwedstrijd staat
in onderstaand stappenplan beschreven.
Stap 1
Deel je eigen team in, in drie groepen. Denk hierbij na over de speelsterkte van de spelers.
Het is goed voor de succesbeleving om een goede speler met een minder goede speler te
laten spelen. Daarnaast is het belangrijk dat twee mensen met elkaar spelen die elkaar
aardig vinden of van elkaar kunnen leren.
• 6 teamleden: 3x tweetal
• 7 teamleden: 2x tweetal en 1x drietal
• 8 teamleden: 1x tweetal en 2x drietal
• 9 teamleden: 3x drietal
Stap 2
Vul de namen in, in het formulier bij het goede groepsnummer. Groep nummer 1 van team
1 speelt tegen groep nummer 1 van team 2. Daarnaast geeft dit de volgorde aan, welke
groep als eerste de baan in gaat en welke als laatste. Je kunt ervan uit gaan dat groep 1 de
sterkste groep is en groep 4 het minst sterk.
Stap 3
Indien er een drietal in een groep zit, omcirkel dan in het formulier welke speler welke sets
gaat spelen. Het is belangrijk dat bij iedere set twee spelers worden ingedeeld. Daarnaast
speelt bij een drietal elke speler minimaal 1 set. Wordt er in een tweetal gespeeld, dan
spelen beide spelers alle 9 holes.
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KOSTEN
De kosten voor deelname bedragen €75,- tot 2 teams. Bij meer dan 2 teams komt er €35,- per extra
team bij (u zult dan ook extra armbandjes ontvangen).
U ontvangt vanuit PGA Holland:
• De ondersteuning die u wenst
• PGA zal aanwezig zijn bij de verplichte bijeenkomst met alle clubs uit uw poule om alle
afspraken vast te stellen (speeldata, groepsbegeleiders, teamindelingen, hapje/drankje na,
enz).
• 100 siliconen armbandjes met GolfSixes opdruk

Daarnaast is het mogelijk om teampolo’s te bestellen.
Optioneel:
• Footjoy polo met rugnummer achterop
Kosten Footjoy polo’s zijn dan € 39,50,- per stuk

GolfSixes League is een teamwedstrijd. Hierbij hoort een teampolo. Bij alle andere teamsporten is
er teamkleding bedrukt met een rugnummer, zo dus ook bij GolfSixes League.
Clubs kunnen ervoor kiezen zelf polo’s aan te schaffen en niet te kiezen voor de GolfSixes
League polo’s. Wel is het voor teamverband en saamhorigheid belangrijk om in elk geval
met uniforme polo’s te spelen. Ook het rugnummer op de shirts is erg leuk voor de jeugd.
Daarom vragen wij ook deze traditie die bij de GolfSixes League hoort in stand te houden,
mocht er gekozen worden voor eigen team/clubshirts.
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BIJLAGE
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DEELNEMERSFORMULIER

GROEP 1

STARTHOLE:

TEAM 1

BEGELEIDER:
SET 1

SET 2

SET 3

TEAM 2

SET 1 SET 2 SET 3

NAAM 1 .........................................

NAAM 1 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 3 .........................................

NAAM 3 .........................................

GROEP 2

STARTHOLE:

TEAM 1

BEGELEIDER:
SET 1

SET 2

SET 3

TEAM 2

SET 1 SET 2 SET 3

NAAM 1 .........................................

NAAM 1 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 3 .........................................

NAAM 3 .........................................

GROEP 3

STARTHOLE:

TEAM 1

BEGELEIDER:
SET 1

SET 2

SET 3

TEAM 2

NAAM 1 .........................................

NAAM 1 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 2 .........................................

NAAM 3 .........................................

NAAM 3 .........................................

SET 1 SET 2 SET 3
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SCOREKAART

GROEP NR.

BEGELEIDER:
SETS

TEAM 1

1 2 3

SETS
TEAM 2

1 2 3

NAAM 1 ............................................................

NAAM 1 ...........................................................

NAAM 2 ............................................................

NAAM 2 ...........................................................

NAAM 3 ............................................................

NAAM 3 ...........................................................

SET

HOLE

1

1

PAR

TEAM 1
STROKES

TEAM 2
STROKES

PUNTEN

2
3
TOTAAL SET 1
SET

HOLE

2

4

PAR

STROKES

STROKES

PUNTEN

5
6
TOTAAL SET 2
SET

HOLE

3

7

PAR

STROKES

STROKES

PUNTEN

8
9
TOTAAL SET 3
TOTAAL
Set punten toekennen:
Set winst = 1 punt
Set gelijk spel = ½ punt
Set verlies = 0 punten

-

In totaal worden er per groep 3 punten verdeeld, 1 punt per set.
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BEGELEIDER INFORMATIE EN REGELS GOLFSIXES LEAGUE
SET
Ieder match (9 holes) wordt opgedeeld in drie blokjes van drie holes. Zo’n blokje van drie holes wordt een
set genoemd. Na een set wordt gekeken wie er heeft gewonnen. Een team kan een set winnen met 1 up, 2
up of 3 up. Bij iedere gewonnen set krijgt het team een punt en een armbandje. Is de stand na drie holes
gelijk, dan krijgen beide teams een bandje en krijgen beide teams een half punt. Na drie holes, dus op hole
4 en 7, begint de stand weer bij nul. Zo worden er dus eigenlijk drie wedstrijdjes gespeeld in één wedstrijd.
Dit betekent dat je drie keer kan verliezen, maar ook drie keer kan winnen.
PUNTENTELLING
Één set is één punt waard. Er zitten drie sets in één match en er worden drie matches gespeeld. In totaal
worden er negen punten verdeeld (3 per groep). Het team met de meeste punten heeft gewonnen.
REGELS
• De spelvorm is texas scramble. Beide spelers van een team slaan hun af. Vervolgens wordt de beste
bal gekozen en vanaf daar wordt weer door beide spelers een bal gespeeld. Na iedere slag wordt de
beste bal gespeeld tot de bal is uitgeholed.
• De standaard golfregels zijn van toepassing. Hierop zijn onderstaande regels binnen GolfSixes
League een uitzondering:
o Er wordt gespeeld vanaf de plek van de gekozen bal, binnen 20 cm (1 griplengte) van deze
plek mag de bal van de teamgenoot hierbij geplaatst worden, maar niet dichter bij de hole.
De bal mag wel van de rough naar de fairway verplaatst worden, binnen de 20 cm regel. De
bal mag niet uit een bunker geplaatst worden (alleen volgends de golfregels met 2
strafslagen) of van buiten de green op de green.
o Indien een bal out of bounds geslagen is, wordt er gehandeld volgens de regels van een
laterale waterhindernis.
o Een airshot of minimaal geraakte bal mag overnieuw geslagen worden en telt niet mee als
slag. Het gaat om het plezier en succesbeleving en daarbij hoort een bal die minstens een
aantal meters (2mtr) overbrugd heeft.
BEGELEIDER VAN EEN GROEP
• Houdt scores bij.
• Houdt het speeltempo in de gaten.
• Helpt de spelers met etiquette en regels.
• Houdt zicht op het gedrag van de spelers als wel op de toeschouwers. Toeschouwers bemoeien zich
niet met het spel van de kinderen.
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Bent u geïnteresseerd in deelname, heeft u hulp nodig bij het samenstellen van een poule of
heeft u vragen over de GolfSixes League? Neem contact op met Ian Lamsma via
golfsixes@pgaholland.nl

PGA Holland
Haarweg 3
4212 KJ Spijk
www.pgaholland.nl
golfsixes@pgaholland.nl
http://pgaholland.nl/wedstrijden/GolfSixes-league/
https://www.facebook.com/GOLFSIXESLEAGUEPGAHOLLAND/

