De marshalls
Respecteer hun opmerkingen!
De marshall is een vrijwilliger en functioneert onder verantwoordelijkheid van Golfclub Nuclea. De
marshalls zijn de ogen en oren op de golfbaan, de drivingrange en de oefengreen.
De marshalls willen vooral gastheer of gastvrouw zijn. Zij zijn daarmee het gezicht
van onze club en zijn daarmee ook mede bepalend voor het imago van onze club bij
greenfeespelers. Iedereen is verplicht de aan- en/of opmerkingen van de marshalls
te respecteren.
Maar het takenpakket van de marshalls omvat meer, naast dienstverlener zijn de marshalls ook
toezichthouder: in het extreme geval kunnen ze spelers tijdelijk de toegang tot de baan ontzeggen.
Een marshall zorgt er voor dat kleine ergernissen zoals traag spel, het niet herstellen van pitchmarks
of divots zoveel mogelijk worden verhinderd.
Zij zijn daar om de speler te helpen en ervoor te zorgen dat de golf- en etiquetteregels en het club- en
baanreglement zo goed als mogelijk worden nageleefd.
Al naar gelang van aard en ernst van de overtreding kan de marshall de volgende maatregelen
nemen:
•

De speler krijgt een opmerking.



De speler krijgt een ernstige waarschuwing en bovendien wordt de overtreding en zijn/haar
naam genoteerd in het marshallboek (GELE KAART).



De speler krijgt een ernstige vermaning en wordt verzocht onmiddellijk de baan te verlaten,
waarbij de overtreding en zijn/haar naam in het marshallboek zal worden genoteerd (RODE
KAART). In voorkomend geval zal de speler worden verzocht de financiële verplichtingen bij
Golfclub Nuclea te voldoen.



Bij meerdere ernstige waarschuwingen of vermaningen kan Golfclub Nuclea de overtreder tot
persona non grata verklaren en zonodig stoppen met het verkopen van een greenfee kaart
aan hem of haar. Voor clubleden kan de marshall via de club een schorsing voorstellen bij
Nuclea vzw.

De marshall zal deze maatregelen o.a. toepassen bij de volgende controles:
- Alle spelers moeten de holes spelen in de numerieke volgorde: starten op hole 1 en
eindigen op hole 9 (18). Wijziging van de volgorde is NIET TOEGELATEN.
o

Dus niet starten op hole 4.

o

Dus niet hole 5 spelen na hole 1.

o

Dus niet holes 5, 6, 7 en 8 twee of meerdere malen na elkaar spelen.

o

Dus niet vanaf driving range starten op hole 2 of hole 9.

- Bezoekende spelers betalen een greenfee en het bewijs moet duidelijk zichtbaar aan de
golftas of trolley bevestigd zijn. Indien geen geldig greenfeebewijs kan getoond worden,
zal de marshall (of een bestuurslid) u verzoeken onmiddellijk de baan te verlaten.
- Moedwillige beschadigingen van de baan.

