Veel gestelde vragen – Het Terrein

? Is de baan vandaag open
Elke dag wordt ’s morgens een evaluatie gemaakt van het terrein door de
greenkeepers. Meestal vanaf 9h worden de bevindingen doorgegeven voor
publicatie op de website wat resulteert in onderstaand schema, te vinden
onderaan op de webpagina : www.wingegolf.be
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? Wanneer kunnen buggy’s op het terrein ? Zijn er
beperkingen
Ook voor deze kwestie wordt elke ochtend door de greenkeepers een
evaluatie gemaakt. De beslissing om al dan niet buggy’s toe te laten wordt
hoofdzakelijk bepaald door 2 parameters :
1. Veiligheid : kan men een ronde uitdoen met een buggy zonder gevaar te
lopen (uitschuiven, vallen …)
2. Beschadigt men het terrein met een buggy? (te nat bijvoorbeeld)
Mogen we daarom ook vragen om de instructies bij (beperkte)
toelating (buggy’s in te rough) strikt na te leven ! Zo kan iedereen
maximaal, binnen de perken van het mogelijke, gebruik maken
van een buggy voor zijn golfronde.
Of buggy’s toegelaten worden, wel of niet, beperkt of niet, wordt ook op de
website vermeld onderaan op de webpagina : www.wingegolf.be

? Wie kan een buggy huren ? Mag men een wedstrijd
spelen in een buggy
Iedereen kan een buggy huren (via het secretariaat).
Je kan zonder meer deelnemen aan wedstrijden (tijdens de week en het
weekend) als je besluit om een buggy te gebruiken. Hiervoor zijn noch
medische redenen (doktersbriefje), noch eventuele leeftijdsvoorwaarden
nodig!
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De clubkampioenschappen en interclubs zijn op deze regel een uitzondering.
De (eventuele) toelating om met een buggy te spelen, hangt hieraf van de
organisatie. (zie reglement organisatie)

? Is de baan qualifying (= komt uw ingeleverde kaart in
aanmerking om uw handicap te verbeteren ?)
Deze aanduiding vind je steeds terug op I-golf (bij ‘kalender’ – na de
benaming van de wedstrijd) of een wedstrijd ‘qualifying’ is of niet.
Is de wedstrijd ‘qualifying’ dan komt je score in aanmerking voor een
herberekening van je WHS-hcp.
Eenmaal per jaar (na nieuwjaar) gebeurt een ‘annual revision’ waarbij de
sportcommissie, op basis van de resultaten van het vorige jaar een speler
(beperkt) kan laten stijgen/dalen in handicap !

? Wat verstaat men onder ‘respect’ VOOR de baan ?
* Bunkers
- Iedereen harkt bij elk bezoek aan de bunkers zijn sporen (van voeten
en balligging) … tot men de bunker verlaten heeft
- iedereen betreedt de bunker langs de lage kant (zo vermijdt men dat
er diepe sporen ontstaan bij het uitstappen en beschadiging van de
randen)
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* Fairways
- Iedereen plaatst alle plaggen terug (zo voorkomen we dat de fairway een
hindernissenparcours wordt )

* Greens
- Iedereen herstelt steeds zijn pitchmarks op green op de juiste wijze.
(NB: iedereen die de green van 1, 17 en 18 aanvalt van meer dan 50 m en
op de green landt, heeft een pitchmark gemaakt … zoek erachter ! en
herstel)
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- De bal uit de hole halen gebeurt met de handen, niet met de
vlaggenstok, noch met de putter (dit om beschadiging, ophoging van de
rand van de hole te voorkomen ! denk aan uw collega’s achter u !)

* Aanbevolen routes
- Blijf met uw karren voor (of langs) de witte lijnen voor de greens. Zo
krijgen we mooie graspartijen rond de greens en hebben we meer kans op
een goede ligging voor een chip.
- Loop met uw karren niet tussen de greens en greenbunkers . (NB : als
we het vorige puntje volgen, kan dit uiteraard niet !)
- Zet uw golfzakken (karren en buggy) voor het uitholen al achter de
green – op weg naar de volgende tee. Dit geeft de volgende flight de
mogelijkheid onmiddellijk hun slag naar de green te doen als de laatste
speler de green heeft verlaten … en wint men tijd !
Een voorbeeld op 2 holes :

* Afval tijdens de wedstrijden
- Alle afval (verpakkingen, lege drinkflacons, etensresten …) horen thuis in
de daarvoor geplaatste afvalemmers aan elke tee-box van het terrein.
Help ons het terrein ‘proper’ te houden.
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? Wat betekenen de oranje en roze tegels op de fairways

De oranje en roze tegels zijn afslagtees voor :
- oranje : spelers vanaf hcp 37 en hoger
- roze : jeugd/KID’S
De locatie van de oranje en roze tegels is aangegeven door een paal met
een oranje of roze kleur langs de fairway, ter hoogte van de stenen.
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Dit geeft deze groep de mogelijkheid om de baan toch op een aangename
manier te kunnen spelen, zonder al dadelijk voor een moeilijk (afslag)begin
te staan.
Het aantal strokes is uiteraard aangepast aan de (kortere) lengte van de
baan. (zie handicaptabellen)
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? Waar vind ik het tracé van de ‘buurtweg’ die door ons
terrein loopt

Verloop van de weg door het golfterrein:








Achter de green van hole 13, de lijn van het aangrenzende landbouwveld
volgend
De holle weg volgen richting baan Tienen – Aarschot
Na 150 m links dwars door het landbouwveld, scheiding tussen de afslag
van hole 4 en 14
Achter de afslag wit van hole 4 door naar de parallelweg met het verloop
van hole 13
Vervolgen via de weg die de afscheiding vormt tussen hole 15 en hole 16
Langs de blokhut, tussen green 10 en green 5, richting loods van de
greenkeepers
Wegje volgen tot aan de Wingerstraat
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Zowel bij het betreden van het golfterrein langs hole 13 als langs
de Wingerstraat (tussen hole 5 en hole 6) staan voor de
wandelaars volgende waarschuwingsborden opgesteld !
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? Wat doen die klokken aan hole 4, 7 , 12 en 15 ? en
waarvoor dienen ze

Deze klokken geven het ‘speltempo’ voor jullie flight aan. Als je flight deze
klok passeert en de aangegeven tijd is later dan je starttijd, dan speelt
jullie flight te traag. Ofwel speel je merkelijk sneller ofwel laat je de flight
achter jullie door. (Deze opmerking geldt ook voor de flight die eventueel
jullie eigen flight ophoudt !)
NB1: onderaan de scorekaart vind je de ‘time-par’ (de tijd van beëindiging
van elke hole)
NB2: je flight dient de voorgaande flight te volgen, niet de achter komende
voor te blijven…
doelstelling : niet alleen je eigen flight een onvergetelijke dag bezorgen,
maar ook de achter komende flights toelaten om te genieten van de
golfronde.

? Wat te doen als mijn bal of mijn stand gehinderd wordt
door :
- het plaatje ‘next tee’
- het plaatje ‘no carts’
- de groene koorden met de groene paaltjes
=> deze voorwerpen mogen uitgetrokken worden zodat je je slag zonder
belemmering kan doen, zonder straf . Je wordt wel geacht deze voorwerpen
op dezelfde plaats terug te plaatsen na je slag !
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