
 

 

Een vernieuwd spelersregistratie- en opstellingsformulier, het teamopgaveformulier. 

 

Waarom deze aanpassing in de procedure? 

 

In de loop der jaren werden we steeds vaker geconfronteerd met situaties die zich op de 

competitiedag voordeden, die niet of niet volledig werden gedekt door het competitiereglement. 

 

De meeste van deze situaties kwamen voort uit het feit dat spelende captains bijv. het 

spelersregistratieformulier niet bij zich hadden of dat ontvangende captains, hoe goed bedoelt ook, 

de opstellingen van de teams gingen maken. Vandaar dat er voor gekozen is om een nieuw formulier 

te ontwikkelen, het teamopgaveformulier. 

 

Door op het teamopgaveformulier ruimte te creëren om de opstelling per speeldag op te maken, zijn 

wij van mening hier meerdere vliegen in één klap mee te slaan, namelijk: 

- Elke spelende captain moet zijn teamopgaveformulier nu altijd bij zich hebben, anders kan er 

geen opstelling worden gemaakt. 

- Hierdoor kunnen de spelende captains de controlerende taken m.b.t. de speelgerechtigheid 

nu altijd uitvoeren. 

- Ook kan er geen discussie meer zijn over welke spelende captain als ‘eerste’ de opstelling op 

het wedstrijdformulier dient te zetten, aangezien de opstelling bij de ontvangende captain 

wordt ingeleverd en de opstelling dus altijd ‘blind’ wordt gemaakt. 

 

Onderstaand artikel staat exact zo ook in het competitiereglement. Hierin staat chronologisch 

beschreven hoe de communicatie tussen de 2 spelende captains en de ontvangende captain dient te 

verlopen. 

 

5.17 TAKEN VAN CAPTAINS OP DE WEDSTRIJDDAG 

 

De taken van de captains zijn: 

1. De spelende captain vult het teamopgaveformulier correct en volledig in voor de betreffende 

ronde met de voor de speeldag geldende spelers en opstellingen. De spelende captain maakt 

zelf de keuze of hij de opstelling per ronde bekend maakt, of gelijk voor zowel de ochtend- als 

middagronde. 

2. De spelende captain informeert zijn/haar team over de opstelling. 

3. De spelende captain overhandigt, uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste match, het 

volledig ingevulde teamopgaveformulier van het eigen team aan de ontvangende captain. 

4. De ontvangende captain vult aan de hand van de overgelegde teamopgaveformulieren het 

wedstrijdformulier in. 

5. De ontvangende captain overhandigt het ingevulde wedstrijdformulier tezamen met de 

teamopgaveformulieren aan de spelende captains. 

6. De spelende captain controleert aan de hand van de ingevulde teamopgaveformulieren of het 

wedstrijdformulier correct is ingevuld. 

7. De ontvangende captain verricht de toss. 

8. De ontvangende captain vult de uitslagen van de gespeelde matches in op het 

wedstrijdformulier. 

 

Herhaal voor de 27- en 36-holes competitie stap 1 t/m 8 (met uitzondering van stap 7), nadat de 

foursome/greensome matches zijn gespeeld, voor het bepalen van de single opstellingen. 

 

9. De spelende captain controleert alle gegevens op het wedstrijdformulier en indien juist 

ondertekent het wedstrijdformulier. 


