
Midgetgolf 

 

Datum   : maandag 6 juni 2016 

Tijd   : van 19.00 - 22.00 uur 

Plaats   : Midgetgolfbaan Amigo tel.:0172 430642 

Aantal ploegen : 8 

Deelnemers  :  per ploeg 2 dames en 2 heren 

 

Reglement 

 

1. Doel van het spel is de bal met zo weinig mogelijk slagen vanaf de afslaglijn in de hole van de 

desbetreffende baan te spelen. 

2. Er worden twee ronden van 18 banen gespeeld. 

3. De dames en de heren spelen onafhankelijk van elkaar (zie algemeen reglement punt 11). 

 

 

Belangrijke regels 

 

1.  Bij het slaan moet de stick met beide handen worden vastgehouden. 

2. Slagen worden berekend als de bal in het spel (binnen de grenzen van de baan) ligt. Als de bal 

buiten de baan komt, moet verder worden gespeeld vanaf de plaats waar de bal de baan heeft 

verlaten. 

3. Wanneer bij het richten de bal per ongeluk met de stick wordt geraakt, wordt dit niet als slag 

aangemerkt. 

4. De bal mag alleen geslagen worden als deze stil ligt.  

5. Als de bal duidelijk heeft stilgelegen en door weersomstandigheden weer wordt bewogen, 

moet de bal teruggeplaatst worden op het laatste rustpunt. 

6. Als de stick niet achter de bal geplaatst kan worden, mag de bal 20 cm naar voren worden 

gelegd. 

7. Sommige banen zijn op de scorekaartjes gemerkt met een kruisje; op deze banen moet men, 

wanneer de bal na de slag niet in de hole terecht komt, weer vanaf de afslaglijn beginnen. 

8.  Als de bal na 6 slagen niet in de hole terecht is gekomen, moet men bij de punten een 7 

noteren. 

9. Alle viertallen gaan tegelijk van start. Op de baan is het gebruikelijk dat men wacht met het 

doorlopen naar de volgende baan tot men daar klaar is met spelen. 

10. Het opschrijven van de score wordt gedaan door je tegenstander. Voorbeeld: ploegen A en B 

gaan van start. A begint de eerste ronde met spelen. De geslagen totalen van deze eerste baan 

worden genoteerd door ploeg B. Deze geeft het kaartje aan ploeg A (deze controleert het) en 

gaat dan zelf spelen enz. (de tweede ronde start ploeg B als eerste). 

11. Na een gespeelde ronde levert men meteen de puntenkaart in, zodat direkt  de tussen- 

respectievelijk totaalstand opgemaakt kan worden. Wie het minste aantal slagen nodig heeft 

gehad, is winnaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deelnemende verenigingen 

 

1. Tean 

2. Flair 

3. AAV 

4. Tempo 

5. HCA 

6. Alphense Boys 

7. ATTC 

8. Les Pointeurs 
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