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Bevoegdheden
De marshal is een bevoegde vertegenwoordiger van Golfclub Beveren:
- Treedt in de eerste plaats op als gastheer/gastvrouw en hulpverlener. Zal hierbij
groepen, individuele greenfeespelers en nieuwe leden de weg wijzen, helpen bij het
starten en begeleiden waar nodig.
- Is vriendelijk, tactvol en besluitvaardig.
- Heeft een controlerende functie met betrekking tot het toepassen van de
golfetiquette en het naleven van de gedragscodes uit het huishoudelijk en sportief
reglement. De marshal is echter geen referee en zal enkel adviserend optreden wat
de golfregels betreft.
- Heeft ‘ogen’ en ‘oren’ op de baan op alle momenten, zeker in geval van nood.
- Weet hoe er gehandeld moet worden in moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld bij een
kwetsuur of het onwel worden van een speler.
- Bemiddelt tussen spelers bij onenigheid.
De marshal patrouilleert regelmatig op de baan in een “Marshalbuggy” en bevindt zich vaak
op goed zichtbare plaatsen met een fluo ‘MARSHAL hesje’.
De aanwijzingen van de marshal dienen door de spelers correct opgevolgd te worden.

De vaststelling van een overtreding of om het even welke andere gebeurtenis die relevant is
voor de werking van de marshals of nuttig is voor de club worden door de marshals
genoteerd in een logboek. Dat logboek wordt periodiek besproken met de manager.
Een vaststelling kan ook aanleiding geven tot een formele verwittiging aan een speler en zal
dan verder behandeld worden door de voorzitter van de verzoeningscommissie.
De marshal is bevoegd om (een) speler(s) of andere personen aanwezig op het terrein te
verzoeken het terrein te verlaten bij ernstige of aanhoudende overtredingen (vormen van
agressie, non-respect van de baan, …) alsook wanneer er een onveilige situatie ontstaat op
het terrein.

Taken en verantwoordelijkheden:
-

-

Laten naleven door de spelers van de gedrags- en etiquetteregels.
Controle op het aantal spelers in een flight (geen flights van 5).
Noteren van de no-shows.
Opvolgen van de tijdige aanwezigheid aan de start en het afslaan, zowel bij het vrij
spel als bij wedstrijden (volgens de registratie in i-Golf of de startlijst).
Optreden ingevolge het niet respecteren van de baan met bijzondere aandacht voor:
o Rijden met buggy’s en trolleys op de voorziene plaatsen en paden (zeker niet
op en rond de green, zelfs wanneer er geen bordjes voorzien zijn).
o Deponeren van afval en sigarettenpeuken in de voorziene vuil- en asbakken.
o Terugplaatsen/herstellen van plaggen/divots.
o Herstellen van pitchmarks.
o Harken van bunkers.
o Uittrekken van paaltjes die een hindernis afbakenen.
o Toegang tot de ecozones.
Ingrijpen in geval van (lange) wachttijden: trage spelers verzoeken om een hole over
te slaan en naar de volgende hole te gaan of om snellere spelers door te laten.
Bevorderen van de veiligheid van de spelers op de baan door de controle op het
aantal niet-spelende begeleiders en kinderen en op huisdieren aan de leiband.
Controle op de greenfee labels.
Ontvangen van nieuwe leden.
Controle van de pitchfork.
Controle op het gebruik van driving range ballen op de baan.
Bescherming van wandelaars.
Controle over de netheid van het parcours met respect voor fauna en flora.
De spelers bij risicovolle weersomstandigheden de baan laten verlaten.

