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VRAGEN? 

Bel een van onderstaande personen: 

 

Andor de Geer: 

06 11 34 11 82 

Gerard Kampert (voorzitter): 

06 10 06 59 39 

 

Aad van Arkel: 

06 53 17 72 49 

 

Speelprotocol GC Heidemeer 

Datum: 14-05-2020 

Auteur: bestuur GC Heidemeer 

Versie: 1.1 

Status: Definitief 

 

Algemene opmerkingen en richtlijnen: 

- Neem in de eerste plaats de regels van de overheid in acht: 

o houd zoveel mogelijk (minimaal) anderhalve meter afstand; 

o Bent u verkouden of voelt u zich niet goed: annuleer uw starttijd en kom NIET; 

o Neem als het even kan een flesje desinfectiemiddel mee in uw tas om wanneer 

nodig of noodzakelijk uw handen te desinfecteren; 

o Als u niet speelt, kom dan NIET naar de golfbaan; 

- GC Heidemeer is geopend van 07:00 uur tot en met 20.00 uur ’s avonds. Deze tijden kunnen 

gaan variëren met het lengen van de dagen; 

- Het clubhuis (Golfbar Mulligan) is gesloten (ook het terras) en dus ook de toiletten. Wees 

hierop voorbereid; 

- Ook de oefenfaciliteiten (driving range, puttinggreen en oefenhole nabij de parkeerplaats) 

zijn GESLOTEN, uitgezonderd voor mensen die les hebben van onze Pro; 

- De baan is enkel toegankelijk voor leden. Greenfeespelers en introducées zijn voor eerst 

NIET welkom; 

- Personen die een 10 rittenkaart gekocht hebben bij de baaneigenaar zijn wel welkom, mits 

zij een starttijd boeken samen met een ander lid, dan wel via de baaneigenaar zelf een 

starttijd aanvragen; 

- Er worden geen clubwedstrijden georganiseerd tot nader order. 

- Tot nader order is het tevens NIET mogelijk gebruik te maken van de 

uitwisselingsmogelijkheden met GC Emmeloord en GC Appelscha.  

 

Maatregelen in en om de accommodatie: 

- Hebt u een starttijd, dan mag u 10 minuten van tevoren de accommodatie betreden, eerder 

niet; 

- Waar nodig zijn er touwen gespannen om aan te geven waar u wel of niet mag komen, houd 

dit in de gaten en respecteer deze tijdelijke grenzen; 

- Er is een aangepaste routing opgezet: 

o Bij aankomst parkeert u de auto of de fiets op het parkeerterrein; 

o Fietsen niet bij de lockers parkeren, maar op / rond het parkeerterrein; 

o U loopt via de gebruikelijke entree naar de 1e tee; 
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o Na afloop van de ronde loopt u via de straat Heidemeer terug naar de parkeerplaats 

(dus om het clubhuis heen, niet via het pad naar het clubhuis, langs de 

puttinggreen). 

- Blijf niet ‘hangen’ op de parkeerplaats, maar vertrek direct; 

 

Maatregelen voor spelen: 

- U moet een starttijd boeken als u wilt spelen: 

o Alleen leden kunnen starttijden boeken, greenfee’ers en introducees zijn niet 

welkom; 

o Starttijden boeken doet u via onze ledenapplicatie van Proware 

(https://heidemeer.prowaregolf.nl); 

o U mag als lid 5x per week een starttijd boeken. Dit wordt in het starttijdensysteem 

(automatisch) gewaarborgd; 

o Een handleiding voor het boeken van een starttijd wordt separaat verstrekt voor 

diegenen die instructie behoeven; 

o Gaat u toch niet spelen, annuleer dan een gemaakte boeking om anderen de 

gelegenheid te geven. 

- U mag 9 holes spelen, geen 18 aaneen ivm doorstroming bij de eerste tee; 

- U kunt met maximaal 3 personen in een flight spelen. Meer spelers zijn niet toegestaan.  

 

Golfregels en etiquette: 

- De gewone regels met betrekking tot etiquette en de golfregels zelf blijven zoals we die 

gewend zijn van kracht. Dit betekent tijdig doorlaten, 3 minuten zoeken, enzovoort.  

- Als de baan Q is, mag u Q kaarten lopen; 

o Gebruik waar mogelijk een app om uw Q kaart bij te houden / in te dienen ná de 

ronde; 

o Papieren scorekaarten zijn niet beschikbaar, omdat het clubhuis dicht is. 

o U kunt eventueel via de website een scorekaart printen via de daar te vinden PDF: 

https://www.golfclubheidemeer.nl/wp-

content/uploads/2014/06/scorekaart_2019.pdf. Hier staan ook de local rules op die 

u mogelijkerwijs nodig hebt tijdens het spelen; 

- De vlaggenstok blijft ten allen tijde IN de hole en mag NIET aangeraakt worden. Er wordt 

gezorgd voor aangepaste cups; 

- U zult geen harken aantreffen om de bunkers netjes aan te harken. Indien uw bal in een 

voetstap ligt, mag u de bal buiten de voetstap plaatsen ín de bunker zonder strafslag. 

Probeer bij het verlaten van de bunker (zo goed en zo kwaad als dat gaat zonder hark) de 

bunker in een zo goed mogelijke staat achter te laten. 

- Materiaal: gebruik alleen uw eigen golfclubs. Spelen met andermans golfclubs is NIET 

toegestaan. 

https://heidemeer.prowaregolf.nl/
https://www.golfclubheidemeer.nl/wp-content/uploads/2014/06/scorekaart_2019.pdf
https://www.golfclubheidemeer.nl/wp-content/uploads/2014/06/scorekaart_2019.pdf
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- Let op dat u tussen hole 2 en hole 3 zo goed mogelijk op afstand elkaar passeert. 

 

Marshalling: 

- Regels betekenen handhaving. We vertrouwen echter sterk op een ieder zijn gezond 

verstand in deze tijd. Toch zullen er marshals steekproefsgewijs door de baan gaan om te 

kijken of alles ordentelijk verloopt. De marshals hebben ten allen tijde voorrang én 

autoriteit. Instructies van de marshals dient u direct op te volgen. 

 

Handicarts gebruik: 

- Het is mogelijk een handicart te ‘reserveren’ voor uw ronde. Reserveringen dient u kenbaar 

te maken via de baaneigenaar, zodat hij de handicart voor u klaar kan zetten.  

- De regels met betrekking tot het gebruik van de handicarts: 

o Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy 

als deze uit hetzelfde huishouden komen. De baaneigenaar zorgt voor 

schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen. 

- Bekijk het uitgebreide protocol voor het gebruik via de volgende link: 

http://handicart.m1.mailplus.nl/nct4666444/gUgy6GsnB8WvkHN 
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Indien er wijzigingen ontstaan in de regels of er vernieuwde inzichten ontstaan zal dit protocol 

herzien worden en opnieuw aan u kenbaar gemaakt worden. 


