
Instructies voor recording 2018  

 
Meld je bij aankomst bij het coördinatie centrum van de vrijwilligers boven in het clubhuis. Daar krijg je te horen op 
welke locatie je bent ingedeeld. LET OP, die kan afwijken van de indeling die wij eerder hebben toegestuurd! Dus ook 
indien je (te) laat bent, ga niet meteen naar de locatie zoals vermeld op de eerder gestuurde schema’s maar meld je 
altijd eerst. 
 
Je krijgt dan: 
1. Een actuele startlijst,  
2. Consumptiebon(nen), flesje water, lunchpakket, afhankelijk van hoe laat je begint en hoelang je in het veld bent. 
 
Wees svp ruim op tijd (minimaal een half uur van te voren). Het melden, het in ontvangst nemen van het een en 
ander, last but not least, het naar je locatie in de baan lopen kost tijd. Te meer daar je een grote kans maakt om niet 
rechtstreeks door te kunnen lopen naar je plekje omdat je moet wachten om de spelers niet te storen met lopen over 
de schelpenpaden! Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk over de paden buiten de fairway loopt en dat je de fairway 
alleen (recht) oversteekt, indien het niet anders kan. 
 
Uitzonderingen daar gelaten sta je nooit langer dan drie (3) uur op dezelfde plaats. Heb je je aangemeld om langer te 
recorden, dan krijg je doorgaans voor je tweede periode een andere plaats, zodat je wat variatie hebt. Ga pas naar die 
andere locatie wanneer je opvolger er is. Ben je de laatste recorder van de dag, ga dan pas van je plaats af wanneer de 
laatste groep langs is gekomen. Iedere recorder moet zich aan het eind van de dienst afmelden. 
 
Aandachtspunten 
 
Algemeen 
1. Neem altijd meer kleding mee, dan je nodig denkt te hebben. Het is kouder dan je denkt in de wind op een duin! 

Vergeet ook niet een petje, zonnebril, zitstok, paraplu, regenkleding. 
2. Alle spelers hebben een nummer aan hun kar hangen. Dit nummer correspondeert met hun nummer op de 

startlijst. Ze houden het gehele toernooi hetzelfde nummer. Op die manier kan je zien welke groep voorbij komt. 
3. Wellicht ten overvloede: de spelers zijn met topsport bezig. De een houdt van een praatje tijdens de wedstrijd, de 

ander geheel niet. Laat het initiatief hiertoe dan ook bij de spelers liggen. 
4. Ga nooit in op vragen van een speler aangaande de regels en geef geen enkel advies. Verwijs naar de 

dichtstbijzijnde referee. 
5. Als een speler een regelprobleem heeft en er is niet snel een referee te vinden, bel dan met de coördinator van 

de vrijwilligers. Geef duidelijk de locatie van de spelers door (holenummer en tee, fairway of green). 
6. Referees kunnen aanwijzingen voor de vrijwilligers hebben. Volg de aanwijzingen van de referees altijd op. 
 
Recording algemeen 
1. De door jullie genoteerde scores zijn niet de definitieve scores. Dus als je per ongeluk iets verkeerd hebt begrepen 

of verstaan: geen probleem. 
2. De spelers zijn verplicht hun score aan je door geven. 
3. Soms geeft een speler de scores van een of beide andere speler(s) ook door. Dat is geen probleem. 
 
Recording doorgeven van de scores 
Wordt nog gevuld 
 
Tenslotte, je staat er om de speler zo mogelijk een dienst te bewijzen. Mocht een speler slecht scoren en jou onheus 
bejegenen: meld het zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde referee of je coördinator. De hoofd referee zal dan zo snel 
mogelijk een gesprek met de speler voeren, zodat het niet nog een keer gebeurt. 
 
Jullie coördinator is de hele dag bereikbaar om te helpen met vragen of problemen. Het telefoonnummer wat je kunt 
bellen als je vragen hebt tijdens de wedstrijddagen staat op de website. 
 
Hartelijk dank voor je inzet en medewerking! 


