
Rotterdam, 8 mei 2020

Tijdelijke maatregelen onder invloed van het corona 
virus 

De handicap & regelcommissie heeft besloten: 
Markeren van de kaart 

Voor wie toch een papieren scorekaart wenst geldt het volgende. In verband met zorgen over 
het uitwisselen van scorekaarten kiest de Handicap & Regelcommissie ervoor om manieren voor 
het noteren van scores te accepteren die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. 
Bijvoorbeeld:  

▪ Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus 
niet noodzakelijk dat de marker dit doet).  

▪ Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een 
manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet. 

▪ Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de 
commissie de scores op een andere manier kan accepteren.  

Vlaggenstokken 

Om het risico op besmetting te minimaliseren, kiest de Handicap & Regelcommissie kiest de 
volgende maatregel: 

▪ Spelers moeten te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan. Overtreding van 
deze regel is een overtreding van een plaatselijke regel. Het is aan de commissie om te 
beslissen of zij dit beleid wil vastleggen middels een gedragsregel of plaatselijke regel 
en of een straf wordt gegeven op basis van de gedragsregels of op basis van een 
overtreding van de plaatselijke regel. 

Uitholen 

De bal moet uitgeholed worden. In de Hole zit een inzetstuk, een speciale schijf aan de stok, 
die het mogelijk maakt om uw bal met twee vingers uit de hole te pakken. Bij het uit de hole 
nemen van de bal moet aanraking met de vlaggenstok worden vermeden. 

Bunkers 

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken 
aanraken. Daarom zijn alle harken verwijderd. Dringend advies is dat spelers verzocht wordt 
om de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club.  

Achtergrondinformatie 

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2020-aanpassingen-golfregels-bij-herstart-
golf-coronacrisis 

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2020-aanpassingen-golfregels-bij-herstart-golf-coronacrisis
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2020-aanpassingen-golfregels-bij-herstart-golf-coronacrisis
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De baancommissaris aan ‘t woord 
De NGF beveelt aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale scorekaart op de 
smartphone, via de app van Golf.nl. Voor wie dat wenst zijn analoge scorekaarten beschikbaar, 
maar aangeraden wordt om deze alleen door de speler te laten invullen, niet door de marker. 
Zie ook ‘tijdelijke local rule’. 

Op de gele en rode tee van hole 2 wordt teeboxrenovatie uitgevoerd. Alle spelers worden 
verzocht om vanaf de oranje tee te spelen (links op de fairway ter hoogte van de vijver 
rechts). Graag de gast-greenkeepers die de renovatie uitvoeren met extra respect behandelen, 
zij werken tenslotte voor uw (toekomstig) plezier. De gele en rode tee mogen zeker niet eerder 
dan 15 juni 2020 worden bespeeld. 

De greenkeepers en onze vrijwilligers dragen zorg voor het bunkeronderhoud. Harken zijn 
vanuit NGF-protocol uit de baan gehaald. Laat u desondanks de bunkers alstublieft zo netjes 
mogelijk achter door uw schoenen of golfclub te gebruiken. 

De vlaggenstokken staan in de hole en mogen onder geen beding worden aangeraakt! In de 
Hole zit een inzetstuk, een speciale schijf aan de vlaggenstok, die het mogelijk maakt om uw 
bal met twee vingers uit de hole te pakken. Het is niet toegestaan om uw bal met iets anders 
dan uw vingers, zoals de putter of een golfclub, uit de hole te halen. Een speler die desondanks 
meent de vlaggenstok te mogen vastpakken en/of uit de hole te mogen halen, wordt bij 
constatering door de Marshall direct van de golfbaan verwijderd. De speler hangt tevens een 
langdurige schorsing boven het hoofd. Per geconstateerde geval beslist het bestuur van 
Stichting Golfbaan Kralingen. Eventuele boetes voor speler en/of stichting bij constatering van 
dit feit worden doorberekend aan de veroorzaker. 

Als gevolg van kraaien die zich tegoed hebben gedaan aan emelten, liggen de greens en op 
sommige plekken ook de fairways er hier en daar hobbelig bij. Er wordt aan gewerkt dat te 
vlakken en zo goed mogelijk te bewerken, maar u kunt er hinder van ondervinden. Repareert u 
alstublieft eventuele pitchmarks op de (voor-)greens. We moeten het samen doen. 

Op hole 6 bij de afslag is recent de sloot uitgebaggerd. De boswachter van het Kralingse Bos 
heeft geëist dat wij de bagger eerst 5 dagen naast de sloot laten liggen alvorens het af te 
voeren naar depot. U kunt hier stank en hinder ondervinden. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Bovenal veel speelplezier gewenst! 

Ruud Kruip  
Baancommissaris Stichting Golfbaan Kralingen
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