
Bijlage 6 bij Beheerplan 2019-2023 
 
Procedure baansluiting/-opening en toelating handicarts en trolleys 
 

De bevoegdheid tot het sluiten of (her)openen van de baan en de driving range, en het toelaten van handicarts 
en trolleys, berust  bij de Hoofdgreenkeeper (HGK) of diens vervanger, daartoe gemachtigd door de 
Baancommissaris namens het Bestuur. 
De bevoegdheid tot het sluiten of openen van de driving range voor lessen berust bij de Pro. 

 
De HGK of diens plaatsvervanger beoordeelt de toestand van de baan en overlegt ingeval van twijfel met de 
Baancommissaris dan wel een ander lid van de baancommissie, en beslist omtrent sluiting c.q. opening van de 
baan en de toelaatbaarheid van handicarts en/of trolleys. Onder HGK wordt hierna mede verstaan diens 
plaatsvervanger. 

 
Te volgen procedure 

I  
De HGK beoordeelt vóór 07:00 (08:00 in de winter), of indien nodig gedurende de dag, aan de hand van de 
toestand van Holes 1 en 18 of baansluiting geboden c.q. baanopening verantwoord is. 
 
Criteria voor sluiting:     Criteria voor opening: 
* water op de baan    * gerede kans op weersverbetering, en 
* sneeuw op de baan    * baan bespeelbaar zonder kans op baanschade, en 
* opdooi      * (bij mist) als vlag op green 1 goed zichtbaar 
* dichte mist (vlag op green 1 niet te zien) 
 
De HGK beoordeelt  tevens vóór 07:00 (08:00 in de winter), of indien nodig gedurende de dag, of de toestand 
van de baan het gebruik van handicarts en trolleys toelaat. 
 
Let op: 

 
++     Van dag tot dag wordt, ook als de baan geopend is, gedurende de gehele dag de toestand van de baan 

beoordeeld en kan alsnog tot  sluiting worden besloten worden. Ook kunnen handicarts en trolleys in de 
baan alsnog worden verboden. Voor de toepassing van het voorgaande wordt mist niet beschouwd als 
een omstandigheid die de toestand van de baan raakt. 

++ Als bij baansluiting in de vroege ochtend de weersverwachting daartoe aanleiding geeft, volgt om 10.00 
uur of uiterlijk 12.00 uur een tweede baaninspectie en eventueel openstelling van de baan. 

++ Als eenmaal is besloten de baan open te stellen, blijven de voorwaarden waaronder dat is gebeurd, in het 
bijzonder die, betrekking hebbend op de toelaatbaarheid van trolleys en handicarts, de gehele dag van 
toepassing. 

 
II 

Ingeval de HGK tot baansluiting of uitsluiting van handicart- en/of trolleygebruik beslist, wordt dit door hem 
uiterlijk om 07:30 (08:30 in de winter) op de website en langs de daarvoor aangewezen overige kanalen 
kenbaar gemaakt. 
 

III 
De Driving range is altijd open behoudens indien deze moet worden ontdaan van ballen teneinde het maaien 
ervan mogelijk te maken.   
 Als de baan gesloten is mag de ballenraapmachine niet de driving range op en kan de ballenautomaat niet 

gevuld worden. 
 De pro kan beslissen dat ballen handmatig geraapt mogen worden, de driving range open te stellen voor 

lessen en -  als er voldoende ballen zijn geraapt - ook voor oefening. 


