Zo werken wij (samen) !
een overzicht van afspraken om de samenwerking, als lid, commissies en bestuur,
binnen de golfclub en met de golfbaan te optimaliseren.

versie 20 oktober 2021

1

Inhoudsopgave

1. Communicatie onderling

blz. 3

2. Golfregels en -etiquette

blz. 4

3. Wat te doen als wedstrijdleiding?
3.1 Inleiding

blz. 5

3.2 Richtlijnen voor de wedstrijdleider

blz. 6

4. Starttijden, eerlijk zullen we alles delen

blz. 7

5. Reserveringsvoorwaarden voor A-leden

blz. 8

6. Deelname clubcompetities

blz. 9

7. Wat te doen bij incidenten en/ of calamiteiten

blz. 10

8. Horeca/ catering GVV

blz. 12

9. Up to date houden website

blz. 13

10. Bijlagen

blz. 13

-

A4 Reminder voor golfers
Tijdelijke plaatselijke regels

2

blz. 14
blz. 15

1. Communicatie onderling

Onze motto’s zijn ‘we spreken elkaar aan!’ en ‘we praten met elkaar en niet over elkaar!’
Dit betekent dat we, in situaties dat er iets besproken/ uitgesproken moet worden, elkaar
treffen en in een goede opbouwende sfeer in gesprek gaan.
Als we vragen/ opmerkingen hebben over ‘wat dan ook’ aangaande de club en/ of de
golfbaan spreken we de betreffende perso(o)n(en) direct aan.
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2. Golfregels en –etiquette *

We handelen volgens de laatste versie van de Rules of Golf

We respecteren de tips en aanwijzingen van de marshalls, de caddiemaster en de
wedstrijdleiding en handelen er naar….

We repareren pitchmarks op greens, herstellen de divots op de fairways en semi-rough en
harken de bunkers aan…

Als we starten spelen we de wedstrijd uit. Uitstappen is alleen toegestaan om zwaarwegende
redenen. In de regel betekent uitstappen aanpassing van de handicap naar boven.
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3. Wat te doen als wedstrijdleiding?

3.1

Inleiding

Soms worden wedstrijdleiders geconfronteerd met situaties die beslissingen behoeven
waarbij de regels en etiquette om de hoek komen kijken. De wedstrijdleiding mag er
uiteraard van uit gaan dat spelers op de hoogte zijn van (plaatselijke) regels, de etiquette en
bepalingen omtrent speeltempo, en dat deze worden toegepast en gerespecteerd. Maar er
kunnen zich situaties voordoen waarbij de wedstrijdleiding dient te handelen.
Naast het maken van een flightindeling, het uitdelen van de scorekaarten, het verwerken van
de scores en het doen van de prijsuitreiking is het ook de taak van de wedstrijdleiding om
een wedstrijd zo eerlijk en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Hierbij kun je denken
aan het handhaven van de regels, het bevorderen van correct gedrag van spelers en het
voorkomen van slow play.
In hoofdstuk 10 staan enkele richtlijnen voor het speeltempo. Het verdient aanbeveling deze
richtlijnen voorafgaand aan een wedstrijd, bijvoorbeeld met behulp van een informatie A4-tje
op de wedstrijdtafel, onder de aandacht van de spelers te brengen.
Tevens in hoofdstuk 10 de tijdelijke plaatselijke regels die een wedstrijdleiding helpen bij het
leiden van wedstrijden ingeval er sprake is van onvoorziene omstandigheden.
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3.2
•

Richtlijnen wedstrijdleiders
Na het sluiten van de inschrijving weet de wedstrijdleiding hoeveel deelnemers er zijn én
hoeveel starttijden er teruggegeven kunnen worden aan de baan. Men informeert de
receptie/caddiemaster* hier direct per mail over na sluiten inschrijving.
Bij de weekendwedstrijden en seniorenochtenden zijn dit altijd de latere tijden en bij de
zomeravondcompetities zijn dit altijd de vroege starttijden. Het creëren van buffers voor
en/ of na een wedstrijd is niet aan de wedstrijdleiding. Dit stelt de baan in de gelegenheid
de vrijgekomen tijden aan greenfeespelers aan te bieden.

•

Vóór iedere wedstrijd informeert de wedstrijdleider bij de receptie/caddiemaster* naar
mogelijke bijzondere omstandigheden in de baan die het instellen van een tijdelijke
plaatselijke regel nodig maakt (zie hoofdstuk 10). Deze dienen voorafgaand aan een
wedstrijd aan alle deelnemers te worden gecommuniceerd en kunnen niet meer worden
ingesteld als een wedstrijd eenmaal begonnen is.

•

De golfregels (ook eventuele tijdelijke plaatselijke) worden door spelers, maar ook door
wedstrijdleiders naar de letter nageleefd. Dat wil zeggen dat de golfregels (ook eventuele
tijdelijke plaatselijke) niet door spelers, noch door wedstrijdleiders geïnterpreteerd en
naar eigen goeddunken kunnen worden toegepast.

•

Indien wedstrijdleiders tijdens of na afloop van een wedstrijd regelissues ter ore
komen, hebben zij de taak de feiten eerst volledig te achterhalen en vervolgens op basis
van de feiten de regels toe te passen. In geval van twijfel raadpleegt de
wedstrijdleiding één van de leden van de Rehaco alvorens er onverhoopt zelf een
beslissing wordt genomen. Mobiele nummers en emailadressen van de leden van de
Rehaco zijn bekend bij alle wedstrijdleiders van de weco, zaco, daco, seco en jeco.

•

Als, na raadpleging, een lid van de Rehaco een beslissing neemt over een regelissue
dan is die beslissing bindend. De wedstrijdleiding voert en draagt die beslissing
onveranderd uit.

•

Een lid van de Rehaco kan, in overleg met de wedstrijdleiding, regelissues eventueel
voorleggen aan de regelcommissie van de NGF en koppelt de uitkomst van dat overleg
terug aan de wedstrijdleiding.

*receptie@golfbaanspaarnwoude.nl en c.koks@golfbaanspaarnwoude.nl
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4. Starttijden; eerlijk zullen we alles delen

Golf is populairder dan ooit. Greenfeespelers, beginnende golfers, herintreders, jongere
spelers, leden die normaal weinig spelen en de traditionele "veelspelers": allemaal staan ze
te trappelen om te golfen met een toenemende druk op de starttijden als gevolg.
De uitdaging is dan ook duidelijk: wat kunnen de A-leden van de club doen om de druk op de
starttijden te verminderen en de tevredenheid van alle golfers te doen stijgen.
Het doel van een ons reserveringssysteem is dat vraag en aanbod zo veel mogelijk op elkaar
aansluiten.

Zijn er A-leden die ruim gebruik maken van de reserveringsmogelijkheden en geregeld op
het laatste moment afzeggen of die niet komen opdagen? Ga het gesprek aan en leg uit
waarom ze met hun gedrag anderen duperen. Doe een beroep op hun redelijkheid. Iedereen
heeft recht op een mooie starttijd op zondagochtend.

Een eerste aanzet zijn de Reserveringsvoorwaarden zoals je die hierna kunt lezen.
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5. Reserveringsvoorwaarden voor A-leden

•

21 dagen vooruit reserveren via website of app;

•

14 dagen vooruit reserveren aan de balie of telefonisch;

•

Melden bij de balie voor aanvang van de ronde;

•

Maximaal 8 reserveringen per hoofdboeker, buíten de reguliere
clubactiviteiten, met uitzondering van een reservering op de dag zelf;

•

Minimaal 24 uur voor de starttijd annuleren, daarna wordt de geboekte ronde
afgeschreven van het abonnement van het A-lid;

•

Als de gehele flight niet verschijnt is hoofdboeker verantwoordelijk voor de door
hem/haar geboekte flight en worden alle tikken van zijn/ haar abonnement
afgeschreven;

•

No shows worden, door de golfbaan, beboet met 10 euro per 9 holes.

•

18 holes boeken en 9 holes lopen wordt voor 9 holes aangerekend als no show.

•

10 x per jaar een introducee meenemen tegen Loyalty tarief;

•

Bij ‘bij’-kopen van 10 ritten

-

voor 160 ritten kaarten 59 euro,

-

voor 120 ritten kaarten 99 euro en

-

voor 60 ritten kaarthouders 149 euro.
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6. Deelname clubcompetities Golfclub Spaarnwoude

De Golfclub Spaarnwoude is een vereniging met veel actieve leden die de mogelijkheid
hebben aan veel clubwedstrijden en -competities deel te nemen.
Op doordeweekse dagen in de lente/zomer zijn er competities overdag (SeCo/ DaCo:
senioren en donderdag dames) en in de late middag/ avond (ZaCo: zomeravond). De
doordeweekse competities betreffen de Senioren-, de Dames- en de
Zomeravondcompetitie.

Voor deze competities geldt dat ieder lid van de Golfclub aan meerdere competities kan
en mag meedoen (behalve heren aan de damescompetitie).
Indien een lid mee wil doen aan meerdere competities van de SeCo/ DaCo moet men
wel, bij aanvang competities, kenbaar maken welke competitie preferent is, dat wil
zeggen voor welke competitie de uitslag meetelt voor het jaarresultaat.
Daarnaast kan men aan andere competities van SeCo/DaCo deelnemen, maar wat
uitslag betreft alleen voor het dag resultaat.

Voor de competities van de ZaCo geldt hetzelfde.
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7. Wat te doen bij calamiteiten en/ of incidenten
Medische incidenten
-

Zodra een medische calamiteit bij de balie gemeld wordt (via het noodnummer,
vermeld op de scorecard of via een speler of een passant) zal de caddiemaster
onmiddellijk de marshal bellen en de juiste informatie en locatie doorgeven.

-

De marshal gaat naar het slachtoffer toe en verleent de eerste hulp. In het geval dat
ambulancezorg vereist lijkt belt de marshal 112 of laat hij deze bellen door
omstanders. Indien noodzakelijk start de marshal de reanimatie.

-

Indien de locatie van de patiënt buiten het hoofdgebouw van de golfclub ligt, geeft de
marshal of iemand namens hem/haar bij de Meldkamer Ambulancezorg aan dat de
ambulance zich moet melden bij het hoofdgebouw alwaar een medewerker van de
receptie of restaurant de ambulance zal begeleiden.

-

De marshal belt of laat bellen naar de receptie en geeft aan dat 112 is gebeld, dat
een ambulance in aantocht is, waar het slachtoffer zich bevindt en vraagt of een
BHV-er met de defibrillator (in geval van een reanimatie) naar de aangegeven plaats
komt.

-

Indien de omstandigheden van de baan het toelaat zal de ambulance zich naar het
slachtoffer begeven.

-

Indien de omstandigheden van de baan het niet toelaten dat de ambulance zich op
de baan begeeft, zal de greenkeeper om assistentie gevraagd worden voor het
vervoer van het slachtoffer.

-

Indien er zich andere omstandigheden in de baan voordoen, bijvoorbeeld een speler
wordt bevangen door de warmte, raakt geblesseerd, of krijgt een bal tegen zich aan,
in dat geval gaat de marshal naar het slachtoffer voor de eerste hulpverlening,
waarschuwt de receptie en vraagt indien noodzakelijk om een ambulance.

-

Indien er geen ambulance nodig is, vervoert de marshal het slachtoffer naar het
restaurant waar zich BHV medewerkers bevinden die voor verdere behandeling
kunnen zorgen.
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Weer- en omgevingscalamiteiten
-

Er is een onweerprocedure, deze staat vermeld op de website van de golfbaan.
Greenfeespelers dienen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij (dreigend)
onweer.
De locatie van de schuilhutten staat vermeld op de scorecard.

-

Indien een clubwedstrijd, door (dreigend) onweer wordt stilgelegd zal de
wedstrijdleiding, na overleg met de marshal, dit kenbaar maken in de baan met
behulp van een toeter (één lang ononderbroken signaal).
De wedstrijd wordt pas weer hervat nadat de wedstrijdleiding dit kenbaar heeft
gemaakt (twee korte signalen).

Conflicten/ gedragsincidenten
Er kunnen zich helaas, en gelukkig heel zelden, situaties voordoen die kunnen
ontaarden in een conflict. Mochten de betrokken partijen er onderling niet uitkomen
dan belt men de marshal of de wedstrijdleiding.
Ingeval een conflict wordt veroorzaakt door (vermeend) traag spel, probeert de
marshal de problemen tactvol en besluitvaardig op te lossen. Ingeval het conflict een
regelkwestie betreft dan ligt de uiteindelijke beslissing hierover bij de wedstrijdleiding.
De marshal maak melding van deze voorvallen bij de caddiemaster en een notitie in
het dagrapport.
Deelnemers aan een wedstrijd melden zich minimaal een half uur voor hun starttijd
aan bij de wedstrijdleiding en zijn minimaal 10 min voor hun starttijd aanwezig op de
afslagplaats.
Bij eventuele vertragingen stelt men de wedstrijdleiding hiervan telefonisch op de
hoogte. Bij het niet afzeggen of afzeggen op het laatste moment zal de baan hierover
worden geïnformeerd. Het is dan aan de baan of er alsnog een tik van het
abonnement of greenfee in rekening wordt gebracht.

Bij brand en/ of ontruiming Graan voor Visch
Mocht het brand-/ ontruimingsalarm afgaan dan is de algemene verzamelplaats de
driving range. Daar zullen BHV’ers de gasten/ leden opvangen en verdere actie
ondernemen.
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8. Horeca/ catering Events golfbaan/ Graan voor Visch

Voorafgaand, tijdens en na afloop van onze wedstrijden, toernooien en activiteiten maken
we dankbaar gebruik van de horeca van het restaurant Graan voor Visch/ de Events van de
golfbaan Spaarnwoude.
Om het voor de medewerkers beheersbaar te houden hebben enkel de
commissievoorzitters, de wedstrijdleiding en, ten tijde van de competitie, de Teamcaptains
(gastvrouw/ -heer) contact om de zaken vooraf goed te organiseren.
Daarbij mag duidelijk zijn dat we de prijzen zoals vernoemd in de flyers en menukaart van
GvV handhaven. Dit in de wetenschap dat we als golfclub aan het eind van ieder boekjaar
5% gestorneerd krijgen van alle uitgaven die we bij horeca en events hebben gedaan en dat
de marges al minimaal zijn. Afdingen op de prijs is dus niet onze stijl!
De commissies mogen kosteloos gebruik maken van de diverse zalen en audiovisuele
apparatuur. Echter, op het moment dat er een externe partij een betreffende zaal reserveert
(en daarvoor betaalt) zullen wij in overleg met Events elders onze activiteit uitvoeren.
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9 Up to date houden clubdeel website

Via onze website www.gcspaarnwoude.nl informeren we onze leden en belangstellende
buitenstaanders.
Iedere commissie heeft een vaste correspondent die artikelen kan plaatsen in de specifieke
categorie. De website commissie plaatst, op verzoek, een artikel op de Nieuws Golfclub
Spaarnwoude (home)page en/of de publieke homepage.
De correspondent/ de commissie en het bestuur is verantwoordelijk voor het up to date
houden van de informatie in de betreffende categorie. Indien er wijzigingen zijn, bv. van
commissieleden, geeft de correspondent dit door aan de website commissie. Alleen zij
kunnen dit aanpassen.
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10 BIJLAGEN

Reminder voor spelers:
•

Start op tijd, maar niet te vroeg en houd in de baan aansluiting bij de flight
voor u

•

Volg de adviezen van marshal en caddiemaster op!

•

Speel Ready Golf, ook rond- en op de green, en spreek dat in uw flight met
elkaar af

•

Bij twijfel of uw bal verloren is buiten een hindernis of out-of-bounds is; sla
altijd een provisionele bal.

•

Speel eerst uw bal voor u meehelpt zoeken naar de bal van een medespeler

•

Drie minuten zoeken is kort en ze zijn echt zo voorbij

•

Doe niet langer dan 40 seconden over het bedenken, voorbereiden en
uitvoeren van een slag

•

Help elkaar bij het oplossen van problemen conform de regels. Elkaar helpen
volgens de regels te spelen valt niet onder advies!

•

Flightgenoten spreken elkaar aan over gedrag in de baan!
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Tijdelijke Plaatselijke Regels
•

Voor aanvang van een wedstrijd moet een wedstrijdleiding zich op de hoogte stellen,
bijvoorbeeld via de receptie, de (hoofd)greenkeeper of de marshal, van bijzondere
omstandigheden in de baan ten gevolge van onderhoud of van extreem weer. Deze
omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de wedstrijdleiding een of meerdere van de
volgende tijdelijke plaatselijke regels moet instellen om de wedstrijd correct te doen
verlopen.

•

Straf voor het overtreden van een tijdelijke plaatselijke regel: de algemene straf (zie R
1-3)

•

E2 – Bal schoonmaken
Indien er door zware regenval modder aan de bal blijft zitten mag de wedstrijdleiding
de tijdelijke plaatselijke regel ‘bal schoonmaken’ toepassen. Let wel, de regel moet
voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk aan alle deelnemers worden meegedeeld. Als
de wedstrijd eenmaal is begonnen mag de regel niet meer worden toegepast.

•

De regel luidt:
“Wanneer de bal van een speler in het algemeen gebied ligt, gemaaid op
fairwayhoogte of korter, mag de bal zonder straf worden opgenomen en
schoongemaakt. De speler moet de plaats van de bal markeren voor de bal wordt
opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel
14.2) worden teruggeplaatst.”

•

E4 – Ontwijken beluchtingsgaten of -sneden
Indien beluchtingsgaten of -sneden het spel belemmeren mogen deze worden
beschouwd als grond in bewerking en mag de wedstrijdleiding de tijdelijke plaatselijke
regel ‘ontwijken beluchtingsgaten’ toepassen. Let wel, de regel moet voorafgaand
aan de wedstrijd duidelijk aan alle deelnemers worden meegedeeld. Als de wedstrijd
eenmaal is begonnen mag de regel niet meer worden toegepast.

•

De regel luidt:
“Indien een bal in een beluchtingsgat of -snede in het algemeen gebied ligt of aan
zo’n gat of snede raakt, mag een speler de belemmering ontwijken volgens Regel
16.1b. Als de bal vervolgens tot stilstand komt in een ander(e) beluchtingsgat of snede mag de speler de belemmering wederom ontwijken volgens deze tijdelijke
plaatselijke regel.”
“Indien een bal op de green in een beluchtingsgat of -snede ligt of aan zo’n gat of
snede raakt, mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.”
Let wel: de belemmering geldt in het algemeen gebied voor de ligging van de bal en
voor de
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ruimte van de voorgenomen swing, maar niet voor de stand van de speler of, op de green,
voor de spelers speellijn.
Regel 16.3 – Ingebedde bal ingeval van voor onderhoud gezande fairways
Wanneer de baan gezand is vanwege onderhoud, dan mag een speler als zijn bal is ingebed
in dat zand regel 16.3 toepassen, mits het zand zich bevindt in een gedeelte van het
algemeen gebied waar het gras gemaaid is op fairwayhoogte of korter.
F8 – Ontwijken van droogtescheuren
Wanneer er door langdurige warmte en droogte scheuren in het algemene gebied zijn
ontstaan, is de volgende tijdelijke plaatselijke regel van toepassing.
De regel luidt:
“Droogtescheuren in het algemeen gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de
belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.”
Let wel: de belemmering mag alleen worden ontweken voor de ligging van de bal en voor de
ruimte van de voorgenomen swing, maar niet voor de stand van de speler.
F14 – Ophopingen van losse natuurlijke voorwerpen
Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden kunnen er tijdelijke hopen losse natuurlijke
voorwerpen ontstaan in de baan, zoals stapels afgezaagde takken, hopen bladeren en
gras(zoden) etc. Als duidelijk is dat deze hopen inderdaad tijdelijk zijn en het niet de
bedoeling is dat b.v. stapels takken permanent blijven liggen dan kan de volgende tijdelijke
plaatselijke regel worden toegepast.
De regel luidt:
“Tijdens het spelen van [specifieke hole] zijn de tijdelijke hopen natuurlijke losse voorwerpen
[soorten aangeven] in het algemeen gebied of in een bunker, grond in bewerking. De
belemmering mag zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1.”
F16 – Bunkers met tijdelijk water
Wanneer bepaalde bunkers vol water staan, en een vrije drop volgens Regel 16.1c eerlijk
spel eigenlijk niet mogelijk maakt, mag de wedstrijdleiding die bunkers als grond in
bewerking aanwijzen. Dit dient voor de start van de wedstrijd aan alle deelnemers duidelijk te
worden meegedeeld. Als de wedstrijd eenmaal is begonnen mag de tijdelijke plaatselijke
regel niet meer worden toegepast.
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De regel luidt:
“De bunkers die geheel onder water staan [noem locatie(s) van de bunker(s)] zijn grond in
bewerking in het algemeen gebied en worden voor de duur van de wedstrijd niet als bunker
beschouwd.
Indien de bal van een speler in deze grond in bewerking ligt of er aan raakt dan wel de grond
in bewerking de speler hindert bij het innemen van zijn stand of bij de ruimte voor zijn
voorgenomen swing, dan mag de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.”
Let wel: Alle andere bunkers, of er nu tijdelijk water in staat of niet, blijven in alle gevallen
bunkers volgens de regels.
F18 – Losse obstakels behandelen als vaste obstakels
Wanneer bepaalde losse obstakels, zoals afstandspalen en rode of gele hindernispaaltjes,
niet kunnen worden verwijderd, moeten deze worden behandeld als vaste obstakels.
Cruciale punt hierbij is dat losse obstakels verwijderd mogen worden voor speellijn, maar dat
deze mogelijkheid vervalt als ze ‘promoveren’ tot vaste obstakels!
De regel luidt:
“Alle losse obstakels op de baan, zoals hindernis- en afstandspalen, die onverhoopt niet
kunnen worden verwijderd moeten worden gezien als vaste obstakels. De belemmering mag
worden ontweken volgens Regel 16.1 en niet volgens Regel 15.2.”
J1 – Manieren om het spel te onderbreken en te hervatten in een gevaarlijke situatie
Voor het ontstaan van een gevaarlijke situatie, zoals onweer, moet de wedstrijdleiding het
spel tijdelijk onderbreken. Dit moet gebeuren op een voor alle spelers duidelijke wijze.
Hiervoor moet een toeter/sirene worden gebruikt.
Hoe spelers moeten handelen als de wedstrijdleiding het spel heeft onderbroken staat in
Regel 5.7b en als het spel mag worden hervat in Regel 5.7c.
Indien een wedstrijd vanwege een gevaarlijke situatie langer dan een half uur wordt
onderbroken, moet de wedstrijd worden afgelast.
De regel luidt:
“Een onderbreking van een wedstrijd voor een gevaarlijke situatie wordt aangegeven met
één lang ononderbroken signaal van de toeter/sirene. Hervatting van het spel wordt
aangegeven met twee korte signalen van de toeter/sirene.”
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