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PROCEDURE 
 
Elke ochtend beoordeelt de hoofdgreenkeeper voor de eerste starttijd of de golfbaan: 
 

• speelbaar (open/dicht) is. 
• geschikt is voor qualifying rondes. 
• geschikt is voor buggy’s | handicarts  

(en soms of trolleys nog zijn toegestaan). 
 

1. De informatie wordt doorgegeven aan de receptie.  
Plus andere informatie die voor golfers relevant kan zijn, zoals onderhouds- 
werkzaamheden die wellicht hinder kunnen geven. Als het om belangrijke informatie 
gaat dan wordt dit in de baanplanning gezet, zodat de receptie het kan vertellen aan 
golfers die zich melden voor een ronde. En het wordt vermeld op de website als 
bijzonderheden bij de baanstatus 
 

2. Deze status wordt door de receptie bij start van de dienst ingevoerd via IntoGolf. Via dit 
portal wordt de status op de website ook meteen aangepast. Vanaf het moment dat de 
receptie open is, is de baanstatus (op de website) actueel.  

 
 

OPTIES 
 
1. Baan (tijdelijk) open of dicht i.v.m. potentiële schade door betreding  

 
a. Geheel gesloten of aantal holes gesloten (zie ook 3. Qualifying/Non-qualifying). 
b. Gesloten voor handicarts/buggy’s/trolleys. 

 
Ter beoordeling van hoofdgreenkeeper (eventueel in overleg met steward). 
 
 

2. Baan (meestal tijdelijk) open of dicht met oog op veiligheid  
 
Indien omstandigheden om de baan te sluiten, zoals extreme weersomstandigheden, 
zich voordoen aan het begin van de dag (voor de eerste starttijd): ter beoordeling van 
hoofdgreenkeeper in overleg met steward van dienst | receptie. 
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Indien deze omstandigheden zich voordoen gedurende de dag, zoals opeens 
veranderende weersomstandigheden: 
 

a. Golfers die gestart zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en 
dienen risico’s voor anderen te voorkomen. 

b. Bij georganiseerde activiteiten (club of extern): wedstrijdleiding/organisatie is 
verantwoordelijk voor de deelnemers van de activiteit (naast de eigen 
verantwoordelijkheid van de deelnemers) en dient passende maatregelen te 
nemen. 

c. De dienstdoende receptiemedewerker bepaalt in overleg met de steward van 
dienst welke teetijden (tijdelijke sluiting) vervallen. 
 

3. Baan Qualifying of non-Qualifying 
 
De NGF heeft regels gesteld wanneer een golfbaan niet meer voldoet aan de qualifying 
condities, en golfers dus geen rondes meer kunnen spelen die meetellen voor hun 
handicap. Dit is: 
 

a. Als er sprake is van wintergreens (vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op 
tijdelijke greens geplaatst moeten worden). Tenzij er slechts 1 wintergreen per 9 
holes in gebruik is; dan is de baan nog steeds qualifying. 

b. Als de lengte van de baan door omstandigheden (zoals het verplaatsen van de 
tees) meer dan 50 meter over 9 holes (of 100 meter over 18 holes) verschilt met 
de ‘normale’ baan. 
 
De ‘normale’ baan is zoals deze is opgemeten door de NGF. Hiervoor zijn ook 
tegels op de afslagplaats geplaatst. Het is dus belangrijk om bij het plaatsen van 
de teemarkers rekening te houden hiermee (niet allemaal naar voren of naar 
achter). En let op: teemarkers mogen (om qualifying te zijn) überhaupt niet meer 
dan 10 meter voor of achter de meetpunten (tegels op de afslagplaats) staan. 

 
Ter beoordeling van hoofdgreenkeeper (eventueel in overleg met H&R). 
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4. Buggy’s/handicarts of trolleys wel of niet toegestaan 
 
Natuurlijk is het goed om de golfbaan zo lang mogelijk toegankelijk te houden voor alle 
golfers, ook golfers die minder goed ter been zijn. Maar het gebruik van deze 
hulpmiddelen mag geen schade aan de baan geven. 
 
Ter beoordeling van hoofdgreenkeeper. 

 
 

EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN 
 
Extreme weersomstandigheden kunnen onveilige omstandigheden opleveren voor golfers. 
De dienstdoende receptiemedewerker informeert golfers die zich melden bij de receptie 
over de extreme weerssituatie en geeft golfers de mogelijkheid de starttijd te annuleren (bij 
annuleren wordt geen ronde afgeschreven | niet afgerekend). 
 
Bij georganiseerde activiteiten (club of extern), is de wedstrijdleiding | externe organisatie 
verantwoordelijk voor de deelnemers van de activiteit (naast de eigen verantwoordelijkheid 
van de deelnemers) en dient passende maatregelen te nemen.  
Er kan ook bij een georganiseerde activiteit worden geannuleerd. Of er dan een ronde wordt 
afgeschreven | afgerekend is afhankelijk van de voorwaarden van zo’n activiteit.  
Bij clubwedstrijden zal er dan geen ronde van de deelnemers worden afgeschreven, maar 
gaat de tijd wel van de ‘clubtijd voor wedstrijden’ af.  
Bij externe partijen gelden de voorwaarden van het contract. 
 
Extreme weersomstandigheden: 
 

- Hitte 
Bij extreme temperaturen kan het onverantwoord zijn om golfers de baan in te laten.  

- Storm 
Bij extreme windsnelheden kan het onverantwoord zijn om de golfers de baan in te 
laten. 

- Onweer 
Bij bliksem en onweer is het onveilig om te golfen.  

- Mist 
Het is gevaarlijk om met mist te golfen als er te weinig zicht is om bij een slag te zien 
waar de bal terechtkomt. Hierbij moet je uitgaan van een lange slag. Het zicht moet 
dus minimaal 190-200 meter zijn om de baan open te houden. 
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TIJDELIJKE SLUITING VAN DE BAAN DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN 
 
Het kan zijn dat het nodig is om de golfbaan tijdelijk te sluiten door weersomstandigheden. 
De (hoofd)greenkeeper of de steward stelt vast dat er objectieve redenen zijn om de baan 
te sluiten. Dit wordt doorgeven aan de receptie, die dit verwerkt in IntoGolf. 
 
De sluiting (en heropening) wordt bepaald door greenkeeper of steward en meteen 
doorgegeven aan de receptie: 
 
1. Om golfers te informeren. 
2. Om in te voeren in IntoGolf (baanplanning). 
 
Sluiting in ieder geval bij mist 
Het is gevaarlijk om met mist te golfen als er te weinig zicht is om bij een slag te zien waar de 
bal terechtkomt. Hierbij moet je uitgaan van een lange slag. Het zicht moet dus minimaal 
190-200 meter zijn om de baan open te houden. 

 
Hoe om te gaan met geboekte starttijden tijdens de sluiting 
De starttijden tijdens de sluiting vervallen. Dit betekent dat deze rondes niet gespeeld 
kunnen worden (en natuurlijk niet worden afgeschreven | afgerekend). Natuurlijk kunnen 
rondes verzet worden als er nog starttijden vrij zijn.  
 
Golfers die al zijn gestart 
Golfers die al zijn gestart, worden indien mogelijk benaderd door stewards of baanpersoneel 
om de baan te verlaten. Als het zicht het onveilig maakt om deze golfers te ‘zoeken’ is dit 
natuurlijk niet mogelijk. 
Aangezien ze hun ronde door baansluiting niet kunnen spelen | afmaken, zullen deze rondes 
niet worden afgeschreven | afgerekend. (Voor greenfeespelers geldt dat ze een voucher 
krijgen om de ronde op een ander moment te spelen.) 
Dit geldt voor rondes die binnen 2 uur voor sluiting van de baan zijn gestart. Bij boeking van 
18 holes, kan het dus zijn dat er wel 9 holes in rekening worden gebracht. 
 
 
 
 


