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BIJEENKOMST MARSHALS 28-03-2022 
 

Op 28 maart kwamen 37 marshals bijeen in het clubgebouw (11 marshals hadden zich 
om uiteenlopende redenen afgemeld) om de resultaten te bespreken van de enquête 
die in januari onder alle marshals was uitgezet. 
Theo trapte af met een samenvatting van de antwoorden op vragen 1, 2 en 3. 
Ondanks het feit, dat maar de helft van de marshals de enquête had ingevuld was de 
mening van de marshalcommissie dat het algehele beeld overeind blijft als alle 
marshals de enquête hadden ingevuld. 
 
Daarna was het de beurt aan Jelle die een wervelend verhaal hield over het 
belangrijkste punt in de enquête: gastheer/vrouw zijn en relateerde dat aan golfgeluk. 
De marshalcommissie merkte nogmaals op dat golfgeluk voor de marshals ook het 
hebben van een betere kar is. 
Na de koffie ging Dini in op een aantal aspecten, de baan betreffende. 
Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste punten die door de 
aanwezige marshals werden genoemd naar aanleiding van alle presentaties. 
 
• voor het bestuur is een betrouwbare analyse van de “no-shows” belangrijk, maar de 

vergadering vindt, dat dit alleen maar kan als er een systeem komt waarmee de 
spelers zich aanwezig kunnen melden. Tot die tijd proberen we zo goed mogelijk op 
een bij de receptie te verkrijgen uitdraai van de teesheet degene aan te kruisen, die 
er niet was 

• startprotocol: elke speler kan zelf max 4 keer per week reserveren. Daarnaast telt 
meedoen aan dames- en herendagen niet mee en reserveren op de dag zelf.   

• het bestuur gaat dit nieuwe startprotocol na ongeveer 4 maanden evalueren en 
dan zal blijken of het moet worden aangepast 

• de doorlooptijden gelden voor alle flights maar zijn het meest nauwkeurig voor 2 
ballen. Uit de teesheet blijkt, dat dit ook het vaakst voorkomt en als er 
langzamere/snellere flights zijn dan heeft de marshal een belangrijke taak om de 
speelvolgorde bij hole 10 in goede banen te leiden 

• spelers met een hoge handicap, die al heel lang lid zijn en waarvan de handicap 
niet meer zal zakken kunnen vanwege de restrictie van max hcp 110 per flight niet 
met zijn drieën boeken. Omdat zij wel heel goed de regels weten veroorzaken zij 
geen oponthoud. Het bestuur wordt gevraagd of hiervoor een uitzondering kan 
worden gemaakt en zo ja hoe dat te regelen is. 

• in het weekend is het vaak druk en dan worden door de receptie alle één ballen 
samengevoegd, de vraag is of je bijvoorbeeld tot 15 uur  alleen 3 ballen kunt 
toestaan om meer mensen de gelegenheid te geven te spelen 

• het gebeurt wel eens dat men voor 18 holes boekt en na 9 holes ermee stopt. Hoe 
moeten we daarmee omgaan, aangeven als “no-show”? 
• er komt een nieuwe paal: blauw met een groene knop. In tegenstelling tot blauwe 

palen mag je uit dat gebied de bal niet spelen, maar moet je zonder strafslag een 
nieuwe bal droppen buiten het gebied, niet dichter bij de hole 

• er wordt verzocht om de sloten van de hekken te smeren opdat deze beter te 
hanteren zijn 

• het protocol bij onweer staat op de website en is vooral een verantwoordelijkheid 
van de speler zelf  

 
Tenslotte een harte kreet van Dini: Een goede marshal is onzichtbaar maar ziet alles! 


