FAQ baanreservering, bezetting en doorstroming de Sijsten, de Leij, de Blaak en Par 3
Hoe kan ik een starttijd reserveren?

-

boeken kan op de website
of door een mail naar starttijd@prisedeau-golf.nl
of door te bellen naar de receptie 013 468200

Hoe kan ik een starttijd annuleren/wijzigen?

-

Online tot 24 uur vooraf
Per mail aan starttijd@prisedeau-golf.nl
Of door te bellen naar de receptie 013 4628200
Bij extreme weersomstandigheden tot 15 min voor uw starttijd

Hoe lang vooraf mag ik reserveren ?

-

maximaal drie weken vooruit

Hoeveel starttijden mag ik in 3 weken van te voren reserveren?

-

3 stuks

Wat zijn de afspraken voor groepen ?

-

groepen met leden mogen uit maximaal 12 personen bestaan (drie flights)
degene die de starttijd heeft geboekt is verantwoordelijk voor de aanmelding van de
juiste personen, de ‘no-shows’ en het ruim op tijd (uiterlijk twee dagen vooraf)
teruggeven van de geboekte starttijd.
Het boeken onder een gemeenschappelijke naam is niet toegestaan. De namen van
alle spelers moeten vooraf bekend zijn.

Wat gebeurt er met een no-show ?

-

van een ‘no-show’ spreken we als er op uw naam een starttijd is gereserveerd en u
meldt zich niet aan op deze tijd
na de eerste ‘no-show’ krijgt u een waarschuwing, bij de tweede no-show binnen een
jaar mag u drie weken niet reserveren en spelen, bij de derde ‘no-show’ binnen een
jaar wordt uw speelrecht drie maanden ingetrokken.

Hoe zit het met wedstrijden ?

-

als u wilt meedoen aan een wedstrijd kunt u inschrijven door in te loggen bij
wedstrijden op de website
u kunt ook een mailtje sturen naar: wedstrijd@golfclubprisedeau.nl

-

op maandag middag om 16.00 uur (voorafgaand aan een weekend) worden de niet
gebruikte starttijden voor een wedstrijd vrijgegeven.

Melden vooraf

-

Om te weten wie er in de baan loopt dient ieder voor zich vooraf aan de receptie of
via de kiosk aan te melden. Wanneer het clubhuis nog niet open is kunt u zich
achteraf melden.

Doorlaten of doorlopen?

-

-

Voor elke flight geldt dat er gepaste tijd tussen de flight voor en achter u
aangehouden dient te worden. Er mag geen afstand verloren worden op de 8
minuten voor u gestarte flight maar inlopen op deze 8 minuten is voor de
doorstroming ook onwenselijk probeer dan ook uw tempo daarop af te stemmen.
Als het druk is in de baan, heeft het geen zin om achterop komende flights door te
laten. Houdt u als snelle flight daar alstublieft rekening mee en houd gepaste afstand.
Wanneer er een groter gat valt tussen u en de flight voor u dan de gewenste 8
minuten is het devies: Ready Golf, doorlopen en in sommige gevallen uw bal
oppakken. De Marshal kan u hiertoe verzoeken over te gaan wanneer hij/zij dat
nodig acht. Dit verzoek is bindend.

Hoeveel tijd staat er voor een rondje van 9 holes?

-

-

-

Wij rekenen voor 9 holes met 2 uur en 16 minuten en gaan er daarbij vanuit dat een
4-bal ongeveer 14 minuten doet over een par 4, 9 minuten over een par 3 en 20
minuten over een par 5. Na een uur spelen loopt u dus ergens op hole 5 van de Blaak,
de Sijsten of de Leij.
Daarnaast rekenen we met 8 minuten voor looptijd van en naar de volgende lus.
Wanneer het druk is en er doorgaans 4 ballen in de baan zijn is het niet mogelijk een
snellere 3 of 2 bal voor te laten gaan. Het opsplitsen van 4 ballen in 2 x 2 ballen of het
fictief opvoeren van een 4de speler waardoor men met z’n 3en kan spelen frustreert
juist de optimale doorstroming en is niet toegestaan.
De start en doorlooptijden gelden ook voor alle wedstrijden (dus ook voor
bijvoorbeeld de maandbekers en de ochtenden)!

Wat is mijn Starttijd?

-

Wanneer u reserveert krijgt u een starttijd en een lus toegewezen. Beiden zijn voor u
vastgelegd en kunt u dus niet zomaar wisselen.
De starttijd voor uw afslag op de eerste tee staat vast en is een harde tijd. Start dus
niet wanneer de baan vrij ligt of wanneer u denkt dat u al kunt gaan lopen maar start
op de voor u gereserveerde tijd.

-

Wanneer u met minder dan 4 spelers heeft gereserveerd kan het zijn dat er bij u in
de flight andere spelers worden geplaatst. Ook kan het zo zijn dat u bij de eerste 9
holes wel alleen speelt en dat er op de tweede 9 spelers bijkomen.
Bij een 18 holes boeking spreken we van een crossover tijd wanneer u van de eerste
9 naar de 2de 9 oversteekt.
Omdat we met 3 lussen van 9 holes werken, en elke eerste tee dus zowel hole 1 als
hole 10 kan zijn is ook de tweede starttijd op uw startbewijs dwingend (de crossover
tijd). De tweede starttijd ligt altijd 2.24 of 2.32 na uw eerste starttijd.
Eerder starten dan uw tweede starttijd is op drukke dagen en op prime time niet
mogelijk. Alleen de Marshall kan hiervan afwijken.
Voor zogenoemde “ snel spelers” 2/3 ballen met lage hcp die ’s ochtends voor 9:00
uur of ’s middags na 16:00 hun eerste starttijd hebben kan via de receptie een 2 de
starttijd gereserveerd worden die korter ligt op de eerste starttijd dan hierboven
genoemd. De inschatting of dit mogelijk is wordt door de receptie gemaakt. Hiervoor
geldt wel weer: deze starttijd is dan bindend.

Mijn handicap is hoger dan 36?

-

Met een handicap hoger dan 36 moet u van de rode tee spelen.

Wedstrijden en evenementen?

-

We proberen wedstrijden zoveel als mogelijk is in de weekenden buiten ‘prime time’
te laten starten.
Onder ‘prime time’ verstaan we de tijd van 10.00 uur t/m 14.00 uur omdat dan
iedereen graag wil (door-)starten
Onder evenementen verstaan we een commerciële activiteit waaraan meer dan 12
personen (3 flights) deelnemen.
Op wedstrijddagen worden er zo min mogelijk, en alleen in overleg, evenementen
georganiseerd.
We proberen te voorkomen dat er na een groep met greenfeespelers niet
onmiddellijk een volgende groep volgt.
Wedstrijden, baanlessen, groepen en evenementen dienen zich ook aan de
doorstromingsregels te houden. De Marshal ziet erop toe dat dit ook gebeurt.

