
 
 
MARSHALORGANISATIE GOLFRESIDENTIE DRONTEN 
 
DOELSTELLING 
 
De marshalorganisatie heeft ten doel 

• Goede naleving van regels en etiquette. 
• Controle op juiste bagtags en greenfeekaarten op de tassen. 
• Waar nodig het bevorderen van een vlotte doorstroming door de baan. 
• Controle op veiligheid. 
• Optimaliseren van een goede zorg voor de baan. 
 

Gedragscode en taakomschrijving van de marshal 
• Van een marshal wordt verwacht dat hij zich integer en voorkomend gedraagt zowel 

binnen als buiten de baan. Hij is in de baan herkenbaar als marshal, rechtvaardig en 
consequent in zijn beoordeling en duidelijk in zijn uitingen. De marshal heeft als 
speler niet meer rechten dan gewone leden; hij neemt weliswaar een bijzondere 
maar geen uitzonderlijke positie in. Elke marshal dient zich te realiseren dat hij ook 
buiten functie door anderen op zijn gedrag in de baan en in en om het clubhuis zal 
worden beoordeeld.  

• De marshal is geen politieman. Hij functioneert vooral als gastheer en doet dit zoveel 
mogelijk op de achtergrond. Hij wijst zodanig de spelers op hun verantwoordelijkheid 
om het spel voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken en de baan te 
beschermen tegen onnodige beschadiging. 

• In geval van een wedstrijd meldt hij zich eerst bij de wedstrijdleiding. 
• Van zijn eventuele bevindingen (indien gewenst) doet de marshal verslag in zijn 

dagrapport. 
• Wangedrag ten opzichte van de marshal is ontoelaatbaar.  

  
Hij zal de navolgende uitgangspunten hanteren bij het beoordelen van in de baan 
voorkomende situaties: 
 
Veiligheid tijdens het spelen 

• Een veilige afstand houden tot de voorlopende flight. 
• Duidelijk en snel Fore! roepen wanneer de bal (waarschijnlijk) in de richting van een 

persoon of woning gaat. 
• Niet spelen bij dichte mist 
• Aanwezigheid van baanpersoneel respecteren en hun instructies stipt opvolgen. 
• Geen proefswing maken in de richting van personen. 
 

Speeltempo en etiquette 
• Doorstroming van spelers in de baan bevorderen (snel doorzwaaien bij vermiste bal 

en voorrang verlenen aan snellere flights) 



• 3 minuten zoektijd is toegestaan, maar betekent niet dat gedurende die 3 minuten 
niet hoeft te worden doorgezwaaid. 

• Bij zoeken naar een bal de tas, trolley of buggy duidelijk zichtbaar voor de 
achteropkomende flight plaatsen. 

• Niet het aantal spelers maar het speltempo van een flight is bepalend voor de 
toepassing van de standing-regel met betrekking tot het doorlaten. 

• Blijven aansluiten op de voorlopende flight. 
• Tas, trolley of buggy op de juiste plaats (richting volgende hole) parkeren. 
• Green na uitholen snel vrijmaken. 
• Scorekaart pas bijwerken bij de afslag van de volgende hole. 
• Oefenen mag alleen op de oefengreen bij hole 1. 
• Spelen met meer dan één bal is niet toegestaan; dit wordt als oefenen beschouwd. 
• Gebruik van passende verzorgde kleding en golfschoenen; geen kleding of schoeisel 

die bij een andere sport horen. 
 

Naleven baanreglement en houden aan golfregels 
• Niet zoeken/vissen naar een bal, anders dan de eigen bal in het spel. 
• Geen drivingrange ballen in de baan gebruiken. 
• Bunkers na gebruik goed aanharken. 
• Hark (geheel binnen de bunker) en uitgetrokken palen op de juiste plaats en wijze 

terugplaatsen. 
• Uitgeslagen plaggen terugleggen. 
• Niet spelen van een wintergreen. 
• Niet op apron of tussen green en bunker door rijden met trolley of buggy. 
• Pitchvork voor direct gebruik beschikbaar hebben en voordat wordt uitgeholed 

eigen en eventueel andermans pitchmark repareren. 
• Hole niet beschadigen bij het uitnemen, neerleggen of terugplaatsen van de 

vlaggenstok. 
• Geen afval in de baan achterlaten. 

 
Controle op speelgerechtigheid 

• Controle op label aan de tas van ledenspelers; deze dienen duidelijk zichtbaar te zijn. 
• Controle op greenfeekaart aan de tas van gastspelers. 
• Controle op het bezit van GVB of hcp-kaartje bij notoir slecht spel. 

 
Bevoegdheden en sancties 
De marshal is bevoegd spelers aanwijzingen en/of waarschuwingen te geven met betrekking 
tot hun gedrag in de baan. Aanwijzingen van de marshal dienen onverwijld te worden 
opgevolgd. De marshal is bevoegd indien een of meer waarschuwingen of corrigerende 
aanwijzingen geen resultaat hebben, de speler(s) te verzoeken de baan te verlaten. 
Afhankelijk van de aard van de overtreding zal de marshal volstaan met een mondelinge 
aanwijzing of waarschuwing in combinatie met vastlegging daarvan in het dagrapport. In 
ernstige gevallen (waaronder in elk geval worden volstaan belediging, herhaalde weigering 
een aanwijzing of waarschuwing op te volgen, gevaarlijk en asociaal gedrag) zal de marshal 
de R&Hcie hiervan onverwijld op de hoogte stellen, die op haar beurt het bestuur van de 
vereniging kan verzoeken een passende sanctie op te leggen. 


