
Algemene instructies Recorders 2019  

 
Meld je bij aankomst in de vrijwilligersruimte naast de shop. Ga niet meteen naar je locatie, wellicht 
hebben wij wijzigingen in je schema moeten doorvoeren. Wees svp ruim op tijd (minimaal een half uur van 
te voren met name in verband met de instructies voor de te gebruiken applicatie). Het naar je locatie in 
de baan lopen kost tijd. 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 2,5 uur op dezelfde plaats. Verlaat je locatie pas 
wanneer je opvolger er is. Ben je de laatste dan svp je spullen weer inleveren in de vrijwilligersruimte. 
Eventuele stoelen mogen blijven staan. 
 
Algemeen 
1. Neem altijd meer kleding mee, dan je nodig denkt te hebben. Vergeet ook niet een petje, zonnebril, 

zitstok, paraplu, regenkleding. 
2. Alle spelers hebben een tassenlabel met naam en 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). 

 
Recorders 
1. De scores worden doorgegeven via een applicatie op je smarktphone. Hoe je die applicatie op je 

telefoon zet en hoe je scores moet doorgeven staat op de handleiding in je map. En je krijgt vooraf 
instructies door een van de NJO commissieleden. 

2. De door jullie genoteerde scores zijn niet de definitieve scores. Dus geen zorgen als er iets fout gaat. 
3. De spelers zijn verplicht hun score aan je door geven. 
4. Soms geeft een speler de scores van een of beide andere speler(s) ook op. Dat is geen probleem. 
5. Een link naar de livescoring staat op de website van het NJO. Maar je kunt ook in de applicatie het 

leiderbord zien. 
 
Tenslotte, mocht een speler jou onheus bejegenen: meld het meteen 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: 06-22524382. 
 
Hartelijk dank voor je inzet en medewerking!  


