
ZATERDAG 6 MAART 2021 
 

Succes en veel plezier 

SVW ’27 CORONA FOOTGOLF PARCOURS 

Algemeen: 

 Het parcours bestaat uit 12 holes verspreid over het terrein. 
 De duur is ca 1,5 u. Voor de jongere teams is het van belang dat de begeleiders contact 

houden met de ouders wanneer de kinderen opgehaald kunnen worden. 
 Fietsen kunnen op de parkeerplaats worden gestald (staat aangegeven) 
 Per team maximaal 2 begeleiders 
 Verzamel niet eerder dan 10 minuten voor de starttijd, om te grote drukte te voorkomen 
 Per 10 minuten start er een team, zie hieronder de starttijden per team 
 Iedereen neemt zijn eigen bal mee, dat kan ook een trainingsbal of wedstrijdbal zijn. Aan de 

coaches om dat te regelen 
 Houdt de geldende Coronaregels in acht. 

Regelementen: 

 Het doel is om de bal in zo min mogelijk schoten in de hole te krijgen 
 Ieder houdt zijn eigen schoten bij naar eer en geweten. 
 Bij de start krijgt ieder team een scorelijst en overzicht van het parcours en hindernissen 
 Je kunt met het hele team tegelijk starten of in kleinere groepen. 
 Per groep schiet iedereen de bal richting de hole en daarna loopt de hele groep om het 

tweede schot te nemen enz., totdat de ballen allemaal in de hole zijn geschoten. 
 Als de bal in de sloot ligt of in de bosje en de bal moet verplaatst worden leg je deze neer 

waar de bal in bosjes of sloot is gekomen. 
 Het verplaatsen van de bal levert een strafpunt op. 
 Na afloop levert iedereen zijn scorelijst in bij de organisatie 

Starttijden: 

TEAM TIJD TEAM TIJD TEAM TIJD 
JO8-4 9:00 JO11-3 11:00 JO14-2 13:00 
JO8-3 9:10 JO11-2 11:10 JO14-1 13:10 
JO8-2 9:20 JO11-1 11:20 JO15-3 13:20 
JO8-1 9:30 MO11-1 11:30 JO15-2 13:30 
JO9-5 9:40 JO12-4 11:40 JO15-1 13:40 
JO9-4 9:50 JO12-3 11:50 MO15-2 13:50 
JO9-3 10:00 JO12-2 12:00 MO15-1 14:00 
JO9-2 10:10 JO12-1 12:10 JO16-1 14:10 
JO9-1 10:20 JO13-3 12:20 JO17-4 14:20 
JO10-4 10:30 JO13-2 12:30 JO17-3 14:30 
JO10-3 10:40 JO13-1 12:40 JO17-2 14:40 
JO10-2 10:50 MO13-1 12:50 JO17-1 14:50 
JO10-1 11:00     JO19-3 15:00 
        JO19-1 15:10 

 


