Veel gestelde vragen – Veiligheid

? Hoe speel ik veilig
Begin met een degelijke opwarming! Bijvoorbeeld zoals hier .
Voor uw eigen veiligheid : kies de juiste kledij en vooral het
passend schoeisel.
Let op bij hellingen en bruggetjes; die kunnen ook in het
zomerseizoen glad zijn.
Bij stilleggen van de wedstrijd wegens onweer, stop met golfen en
ga direct naar het clubhuis.
Blijf achter de bal die nog moet gespeeld worden.
Voor de veiligheid van medespelers en eventuele wandelaars : kijk
uit voor je een slag maakt. Is er iemand binnen bereik, wacht dan even.
Houd de medespeler in het oog wanneer hij de bal gaat slaan.
Roep “FORE” bij een foute slag waarbij de bal in de richting van
mensen vliegt. De oorsprong en betekenis van ‘FORE’ is niet duidelijk.
Mogelijk is het een 19e eeuw militaire uitdrukking om eigen gelederen te
waarschuwen voor (eigen) granaatvuur. Mogelijk komt het van ‘forecaddie’ (persoon die vooropliep om de plaats van een golfbal te bepalen
bij een slag). De begeleidende borden bij de ‘buurtweg’ door het terrein
spreken van Foreign Objects Returning to Earth, een vlag die de lading
volledig dekt : vreemde voorwerpen die, uiteindelijk toch, naar de aarde
terugkeren
Voor buggy gebruikers : houd je aan de richtlijnen op de voorruit van
de buggy.
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Veel gestelde vragen – Veiligheid
Meld gevaarlijke situaties op het terrein zodra je terug in het
clubhuis bent, of bij dringende gevallen, direct per telefoon aan het
secretariaat. Het telefoonnummer staat op je scorekaart!

? Een greenkeeper op de baan! Wanneer mag ik spelen?
Wanneer de greenkeeper een teken geeft of verdwenen is.
NIET spelen zolang de vlag niet terug in de hole zit.

? Wat in geval van ongelukken
Bel het secretariaat : telefoonnummer staat op de scorekaart !
Breng het slachtoffer en jezelf in veiligheid en/of verwittig
achteropkomende flight.
Geef eerste zorgen.
Uitgebreide informatie omtrent noodgevallen en eerste hulp :
https://wingegolf.be/wp-content/uploads/2018/08/Urgentiesalgemeen.pdf

? Wat in geval van onweer
Tijdens een wedstrijd, stop met spelen zodra de wedstrijdleiding
de wedstrijd stillegt. Markeer je bal en, ga rechtstreeks naar het clubhuis.
Buiten wedstrijd : inpakken zodra je tussen bliksem en donderslag
minder dan 10 seconden telt. Dan is het onweer al dichtbij.
Word je toch overvallen, ga schuilen maar nooit onder een
alleenstaande boom staan! Gebruik in geen enkel geval een paraplu. Blijf
uit de buurt van uw golftas met al die ijzeren clubs!
Zie wat Golf Vlaanderen hierover zegt :
https://www.golfvlaanderen.be/gv-e-nieuws/wat-te-doen-bij-onweer-enbliksem
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