Speler instructie Golfbaan het Wedde gedurende Corona maatregelen


Middels het landelijk NGF corona protocol is er voor alle golfbanen in Nederland een
verplichting gekomen om te werken met marshals. Hoofdtaak van de marshal is het toezien
op navolging van de geldende Corona maatregelen op Golfbaan het Wedde.
Zonder marshal mag de baan niet open zijn. De VGC gaat de marshals (vrijwilligers) leveren
en het is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat zoveel mogelijk leden een steentje
bijdragen om de baan open te kunnen houden.
Iedere marshal draagt tijdens de dienst een reflecterend hesje zodat voor alle aanwezigen
duidelijk is wie de dienstdoende marshal is.



Voorlopige openingstijden van de baan worden van 8.00 tot 20.00. Indien er geen marshal is
gevonden , sluit Sportfondsen de baan.



Alle spelers die een ronde willen gaan lopen zijn verplicht vooraf een online reservering te
maken. Dit gebeurt tijdelijk via de website: www.vgcgolf.nl.
Eerder geboekte starttijden via golf.nl zijn helaas niet geldig
Starttijd iedere 10 minuten.
Er kan maximaal 1 ronde van 9 holes tegelijk worden gereserveerd, nadat deze ronde is
gelopen dienen de spelers eerst de baan te verlaten en dan kan men kijken of het mogelijk is
een nieuwe reservering te maken voor een eventuele aansluitende ronde van 9 holes etc.
Dit heeft allemaal te maken met het voorschrift dat er maar 9 flights dus ongeveer 27 golfers
op de baan mogen zijn.



Houdt je aan de aanwijzingen rond en in de baan



Per flight maximaal 3 spelers.



Alle spelers dienen met naam herkenbaar te zijn tijdens hun verblijf op de baan. VGC en
jaarlabelhouders middels hun jaarlabel aan de tas en greenfee spelers middels het
ontvangen kaartje.



Spelers mogen maximaal 15 minuten voor hun gereserveerde startijd op het terrein van
Golfbaan het Wedde aanwezig zijn en dienen 5 minuten voor hun starttijd bij de afslag van
hole 1 te verzamelen.



Scorekaarten in hokje naast het terras. Maar bij voorkeur digitale scorekaart gebruiken via de
app van golf.nl.. Een speler mag een qualifying kaart zelf bijhouden en deze hoeft voorlopig
niet te worden medeondertekend door een marker.



Personen die alleen komen om te lessen bij de PRO hebben gereserveerd via de Pro.



Mensen die gebruik willen maken van de oefenfaciliteiten moeten van tevoren een app
sturen naar Anneke Soonius (06 42 29 15 29)




Afwijkende situaties rond de baan.
Alle banken in de baan en bij aankomst zijn niet bruikbaar gemaakt met lint. Spelers dienen
hun golfschoenen bij aankomst op de baan aan te hebben.
In de driving range mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn op de beschikbare
afslagmatten.




















De spelers die gebruik maken van de drivingrange dienen zelf de mandjes terug te plaatsen
en te ontsmetten met de daar aanwezige middelen.
Op de kleine oefengreen mogen maximaal 2 spelers (+ pro) aanwezig zijn, op de grote
oefengreen maximaal 3 spelers (+ pro).
De toiletten zijn geopend
Het oude startershuisje is afgesloten.
De compressor en schoenborstels met paal zijn niet bruikbaar.
Afwijkende situaties in de baan.
Afslaan van hole 1 mag pas als een voorgaande flight klaar is met afslaan van hole 2
(afwijking van normaal omdat het rond de afslag van hole 2 lastig is de 1,5 meter afstand aan
te houden en veilig te staan).
De bel wordt verwijderd dus na afslaan hole 2 dient de flight achterom te kijken en een
signaal te geven aan eventuele spelers op hole 1 dat men klaar is.
De harken worden allemaal verwijderd. De greenkeeper zal iedere dag eerst de bunkers
aanharken. Indien een bal in een voetafdruk komt mag de speler deze plaatsen op een plek
in de bunker zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek zonder hinder. Een speler dient
met de voet de veroorzaakte oneffenheden in de bunker zo goed mogelijk af te vlakken na
het spelen van de bal.
Een flight mag de gespeelde green pas verlaten als de volgende afslagplaats vrij is.
De bruggen worden zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Indien men toch een flight moet
passeren op een brug heeft de hogere hole voorrang op de lagere hole en dienen spelers te
wachten met het betreden van de brug tot deze vrij is.
Alle spelers die aanwezig zijn in de baan dienen de officiële looproute te volgen en de
normale hole volgorde aan te houden gedurende hun hele ronde.
De vlaggen mogen niet worden aangeraakt en dienen ten alle tijden te blijven staan. De cups
worden zodanig geplaatst dat de bal hoog blijft en er minimaal contact is om de bal uit de
cup te pakken.
We verwachten de komende tijd mogelijk drukke momenten en daarom wordt goede
doorstroming zeer belangrijk. Er mag niet naar allerlei ballen gezocht of gevist worden. Bij
twijfel of je eigen geslagen bal gaat vinden, een provisionele bal slaan. Doe je dat niet en
kom je op de plek, waar je bal zou moeten liggen dan is de maximale zoektijd voor de eigen
bal 3 minuten, wanneer je een Q-kaart loopt. Anders direct op die plek een bal droppen met
bijtelling van 2 strafslagen, teruglopen naar de afslag om een nieuwe bal te slaan is voorlopig
niet meer toegestaan.
De marshal heeft het recht de spelers te attenderen op slow-play en de gegeven instructie
moet worden opgevolgd.
Iedere flight dient zijn positie in de baan te behouden, doorlaten van achterop komende
flights is niet toegestaan.

Discussies
De marshal heeft in de baan altijd gelijk.
Hoewel onwenselijk kan het voorkomen dat er toch een discussie ontstaat tussen een speler en de
dienstdoende marshal. Drijf dit niet op de spits en informeer naderhand de baancommissie (Rinze
Bulstra en Kees Winters) zodat die mogelijk in combinatie met bestuur VGC en sportfondsen
opvolging kan geven.
Het wordt voor iedereen een nieuwe situatie waar we mee te maken krijgen, en deze instructie is
derhalve ook aanpasbaar naarmate de tijd gaat vorderen op basis van de ervaringen die we allemaal
gaan opdoen. Suggesties zijn altijd aan te geven bij de Baancommissie en zullen worden geëvalueerd
samen met Sportfondsen, bestuur VGC en de Pro.

