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INLEIDING
Het Vademecum geeft informatie over de regels en gebruiken op de Steenhoven Country Club.
Dit document is aan mogelijke wijzigingen onderhevig en is derhalve een dynamisch document.
De leden van Steenhoven C.C. worden geacht bekend te zijn met de inhoud van dit Vademecum.
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I.

CLUB
A.

VOORWOORD

Geachte leden,
Het is mij een bijzonder genoegen om u op onze mooie golfbaan te mogen begroeten.
Ons Team zal voor u al het nodige doen om uw verblijf op Steenhoven Country Club zo
aangenaam mogelijk te maken. Dat betreft zowel onze zorg voor het clubhuis als onze zorg
voor de baan. Samen met het Team vind ik als gastheer hierin voortdurend nieuwe
uitdagingen mede geïnspireerd door onze enthousiaste en betrokken leden.
Zoals dat geldt op andere clubs kent ook Steenhoven Country Club haar regels en gebruiken.
Dit Vademecum voorziet u in de daarvoor benodigde informatie. Vriendelijk verzoek ik u zich
hiervan in kennis te stellen, zodat u als gewaardeerd lid weet hoe en waarnaar u binnen de
club dient te handelen. Bovendien verkrijgt u verder veel nuttige informatie waarmee u
verder op weg geholpen wordt. Tot slot wens ik u allen heel veel golfplezier toe.
Met sportieve groeten,
Arnaud de Broqueville
Manager Steenhoven Country Club
B.

NAAM & ZETEL

Naam van de club:
Steenhoven Country Club, hierna ook wel te noemen SCC.
Naam van de vennootschap:
A.E.B. Farm & Sport S.C.
De vennootschap heeft haar zetel te Brussel.
C.

BANK & BTW

Bankrekening nummer: IBAN BE60 4393 1875 9170
BIC KREDBEBB
Ten name van:
A.E.B. Farm & Sport S.C.
BTW nummer:
D.

BE 0432 612 872

ADRES & WEBSITE

Steenhoven Country Club
Steenovens 89
2400 Mol-Postel
+32 14 37 36 61
www.steenhoven.be
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E.

HISTORIE

De ontstaansgeschiedenis van de golfbaan is terug te voeren naar 1985 toen door de familie
de Broqueville een 9-holes private golfbaan werd aangelegd op hun bosrijke domein van 120
hectare groot. Deze baan werd ontworpen door een van de eigenaren graaf Pierre de
Broqueville en is fraai geïntegreerd in het karakteristieke Kempische landschap.
In 1987 werd door de familie besloten om de baan open te stellen voor ‘externe’ golfers en
vond in datzelfde jaar nog de oprichting van de Steenhoven Country Club plaats. Het huis wat
gelegen is naast hole 9 deed destijds dienst als clubhuis. Aanvankelijk was het toegelaten
aantal leden gelimiteerd tot 36 families. Wellicht dat het nog steeds aanwezige familiale
karakter van de club daarin haar oorsprong vindt. Later werd de limiet stapsgewijs verhoogd.
Zo groeide het ledenbestand geleidelijk naar een zodanig niveau dat dat voor de familie de
Broqueville aanleiding was om te besluiten de baan uit te breiden naar 18 volwaardige holes.
Na de hiervoor noodzakelijke procedures en voorbereidingen is in 1992 de aanleg van de
tweede 9 holes gerealiseerd en werd in 1994 het huidige clubhuis in gebruik genomen.
Wat bij al deze ontwikkelingen absoluut niet onvermeld mag blijven is de belangrijke en
inspirerende rol van de ‘mater familias’, de in 2011 overleden gravin Arnaud de Broqueville.
Daarvoor is Steenhoven Country Club haar bijzonder dankbaar.
F.

KERNWAARDEN

met de S van Steenhoven Country Club

Sociaal

|

Sportief

|

Sfeer

Steenhoven Country Club beoogt een moderne golfclub te zijn die meegaat met de tijd,
zonder haar goede tradities en waarden uit het verleden te verloochenen. Gastvrijheid staat
hoog in het vaandel. Steenhoven Country Club hecht grote waarde aan de onderlinge sociale
band van de leden, aan de sportieve beleving zowel in competitief als recreatief verband en
aan een gezellige sfeer. Dit is terug te vinden in de 3 kernwaarden van Steenhoven Country
Club: sociaal, sportief en sfeer.
G.

ORGANIGRAM

De organisatiestructuur van Steenhoven Country Club wordt weergegeven in het organigram
dat is afgebeeld op de volgende pagina.
Belangrijke bijbehorende contactgegevens treft men aan onder I.H (pag. 6).
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H.

CONTACTEN

Clubhuis
‘The Rabbithouse’
+32 14 37 36 61
rabbithouse@steenhoven.be

Secretariaat
Susy Loth
+32 14 37 36 61
info@steenhoven.be

Manager
Arnaud de Broqueville
+32 475 89 14 69
arnaud@steenhoven.be

Captain
Kris Mermans
+32 495 51 54 85
captain@steenhoven.be

Senior Captain
Bert Verberkmoes
+31 620 36 65 88
bertverberkmoes@xs4all.nl

Ladies Captain
Corine Slot-van Heesewijk
+32 474 28 12 68
corine.van.heesewijk@telenet.be

Junior Captain
Dries van Bortel
+32 470 05 49 21
driesvanbortel@outlook.com

Golf Pro
Huug van de Rijdt
+32 499 72 69 24
info@huuggolfproductions.be

‘The Rabbithouse’ en het secretariaat zijn voor alle relevante zaken bereikbaar gedurende de
openingstijden zoals die zijn vermeld onder I.I (pag. 7).
Ten aanzien van de hierboven genoemde personen wordt men vriendelijk verzocht om voor
niet dringende zaken contact op te nemen via e-mail.
Voor alle overige en hen aangaande zaken zijn de contactpersonen voor iedereen telefonisch
beschikbaar tot 20.00 uur s’ avonds (onder voorbehoud). Gelieve dit tijdstip te respecteren.
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I.

CLUBHUIS

Naam van het clubhuis, restaurant en bar:
‘The Rabbithouse’
+32 14 37 36 61
rabbithouse@steenhoven.be
Openingstijden
Zomer:
Winter:
09:00 – 22:00 uur (keuken 20:00 uur)
09:30 – 18:00 uur (keuken 18:00 uur)
Deze tijden zijn onder voorbehoud van feestdagen of bijzondere omstandigheden.
Restaurant op maandag gesloten.
Door het restaurant wordt onder meer een menukaart, dagschotel en seizoensuggesties
aangeboden. Daarnaast kunnen ook diverse borrelhapjes en snacks geserveerd worden.
Voor reserveringen of specifieke wensen en/of vragen gelieve contact op te nemen met
‘The Rabbithouse’ via bovengenoemd telefoonnummer of e-mail adres.
J.

TOEGANG & PARKING

De toegang tot de club en parking is beschermd met een slagboom, die met een
toegangskaart of code geopend kan worden. Men dient hiermee vertrouwelijk om te gaan.
De doorrijtijd is afgesteld op slechts één auto en de slagboom is tijdens de doorgang
beveiligd. Het gelijktijdig direct aansluiten van een volgende auto wordt ten zeerste
afgeraden en is geheel voor eigen risico. Laat daarom de slagboom eerst weer sluiten.
Auto’s behoren op de daartoe bestemde plaatsen ordentelijk te worden geparkeerd.
Dringend wordt verzocht om de gereserveerde alsook de invalide plaatsen te respecteren.
K.

HUISREGELS

Regel 1 Gedrag
Wees hoffelijk naar de spelers en het personeel en respecteer de regels en de etiquette.
Regel 2 Kleding
Dresscode algemeen
Spelers en gastspelers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en in de
geest van en volgens de mode van de golfsport. Aanstootgevende kleding moet worden
vermeden. Deze regel geldt voor zowel de baan als de drivingrange en de oefenfaciliteiten.
Dresscode dames
Shirt met kraag óf mouw. Bij een mouwloos shirt is een kraag verplicht.
Lange broek, een bermuda of een golfrok(je). Een nette neutrale jeans broek is toegestaan.
Golfschoenen of -laarzen met softspikes of profielzool; metalen spikes zijn verboden.
Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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Dresscode heren
Shirt met kraag én mouw. Shirt wordt gedragen in de broek en mag geen T-shirt zijn.
Lange broek of een bermuda. Een nette neutrale jeans broek is toegestaan.
Golfschoenen of -laarzen met softspikes of profielzool ; metalen spikes zijn verboden.
Men wordt niet toegelaten op de baan met:
Legging of spijkerbroek met gaten, scheuren, gebleekte plekken of allerlei decoraties.
Niet goed aansluitende kleding zoals singlets of uitgesneden shirts en blouses.
Trainingskleding, joggingkleding of sportkleding anders dan golfkleding.
Dresscode clubhuis
In het clubhuis dient men pet, zonneklep enz. af te doen en deze niet op de tafel te leggen.
Regel 3 Roken
Het is te allen tijde verboden te roken in het clubhuis en op de baan. Bedenk dat de golfbaan
ligt te midden van een kostbaar domein, wat niet tegen brand is te verzekeren.
Regel 4 Gebruik mobile telefoon
Het gebruik van mobiele telefoons op de golfbaan en drivingrange is verboden. Uitsluitend
voor noodgevallen mag u deze stand-by hebben en beantwoorden alsook gebruiken voor
eventuele calamiteiten op de baan. Gevraagd wordt om het gebruik in het clubhuis en op het
terras tot een minimum te beperken, zodat anderen niet worden gehinderd.
Regel 5 Calamiteiten
Bij calamiteiten in de baan bel direct 112 of het clubhuis +32 14 37 36 61 en geef aan waar u
zich bevindt. In het clubhuis is een AED aanwezig.
Regel 6 Huisdieren
Behoudens speciale toestemming van de Manager, worden honden niet toegelaten.
Regel 7 Gevonden voorwerpen
Gelieve gevonden voorwerpen in het clubhuis af te geven. De eigenaar zal u dankbaar zijn.
Regel 8 Badge/Jaarsticker
Spelende leden dienen duidelijk zichtbaar hun badge/jaarsticker als bewijs van lidmaatschap
aan de golftas bevestigd te hebben. Is dit niet het geval dan lopen de spelers het risico door
de marshal van de baan te worden gestuurd of niet te worden toegelaten.
Misbruik van de badge/jaarsticker kan leiden tot disciplinaire maatregelen.
Regel 9 Presentie
Als bewijs van presentie dienen de leden te allen tijde (ook) in te checken via het systeem in
het clubhuis. Vanwege de golfverzekering (Regel I.M.2) is dit een noodzakelijke verplichting.
Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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L.

LIDMAATSCHAP

Steenhoven Country Club kent de onderstaande categorieën lidmaatschap:
Full members
Dit zijn leden met volledige speelrechten op de golfbaan. In beginsel hebben zij alle dagen
toegang tot de club.
Country members
Zij zijn feitelijk full members maar hebben elders hun homeclub, alwaar uitsluitend daar een
handicap kan worden toegekend, herzien en beheerd. Aanpassing van de handicap als gevolg
van SCC wedstrijdresultaten geschieden automatisch via het i-Golf platvorm van de federatie.
Aspirant leden
Voor potentieel nieuwe leden is het mogelijk eerst een jaar aspirant lid te zijn. Zij volgen een
traject ‘Route 36’ (III.G) op weg naar een baanpermissie en handicap 36. Zij hebben 20 keer
de mogelijkheid om 9 holes te spelen. Deze status kan men maximaal een jaar lang hebben.
Golf Chain leden
Dit is een additioneel lidmaatschap dat de mogelijkheid biedt om max. 10 keer per jaar te
spelen op álle bij de Golf Chain aangesloten clubs. Dit lidmaatschap kan alleen afgesloten
worden in combinatie met een volledig lidmaatschap van Steenhoven Country Club.
Voor de algemene voorwaarden en kosten wordt verwezen naar de website van Golf Chain.
Bedrijfslidmaatschap
Het bedrijfslidmaatschap is het lidmaatschap wat is verbonden aan ‘Vrienden van
Steenhoven’. Zij zijn in praktische zin de hoofdsponsors van de club en vinden hun
bedrijfslogo terug op onder meer het daarvoor bestemde publicatiebord en op de zuil bij de
afslagplaat(sen). Zij verkrijgen het recht op overeengekomen bedrijfsreserveringen en het
recht op een of meer spelende leden met de status van een full member.
Interesse voor een bedrijfslidmaatschap kan men kenbaar maken aan de Manager Arnaud de
Broqueville. Voor verdere informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden is men van
harte uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud met de Manager.
M. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Regel 1 Aansprakelijkheid
Het betreden van en het spelen op Steenhoven Country Club geschiedt te allen tijde op eigen
risico. De club is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of lichamelijk letsel, een en
ander met in acht neming van de verzekering (Regel 2) zoals die voor clubleden middels de
golfpolis van Golf Vlaanderen van toepassing is.
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Regel 2 Verzekering
Via Ethias Assurance zijn alle houders van een federale kaart verzekerd middels de golfpolis
van Golf Vlaanderen. Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel burgerlijke als
lichamelijke ongevallen. Uitgesloten van deze verzekering is de aansprakelijkheid voor schade
door diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van leden c.q. bezoekers van
Steenhoven Country Club. Een eventuele schadeclaim moet men melden bij het secretariaat.
Regel 3 Schade
Schade welke moedwillig is toegebracht aan gebouwen, bijgebouwen en/of onderdelen van
het golfcomplex kan door SCC op de betreffende persoon/personen worden verhaald.
Dit geldt ook voor schade aan in bruikleen gegeven materiaal zoals buggy’s en carts.
In verband met schade aan een buggy wordt verwezen naar de algemene bepalingen die zijn
opgenomen in een document wat men bij de huur voor akkoord dient te ondertekenen.
Regel 4 Verplichtingen lidmaatschap
Het lidmaatschap verplicht de leden tot:
a. naleving van de regels en reglementen van Steenhoven Country Club, waaronder het
voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de club.
b. het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld.
c. het opgeven van de juiste persoons- en adresgegevens.
Regel 5 Contributie
a.
b.
c.
d.

Informatie over tarieven inzake de contributie is te verkrijgen via het secretariaat of de
website van Steenhoven Country Club: www.steenhoven.be .
Het contributie- en lidmaatschap jaar lopen van 1 januari tot 31 december.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en moet vóór 1 februari van het
betreffende jaar zijn voldaan.
Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar maar vóór 1 juli wordt aangegaan, is het
volledige jaarlijkse lidgeld verschuldigd. Wordt het lidmaatschap ná 31 juni aangegaan
dan is voor de resterende periode van het jaar het jaarlijks lidgeld pro rata verschuldigd.
Het betreffende lidgeld dient te worden voldaan uiterlijk 2 weken na het verzoek tot
betaling middels de factuur.

Regel 6 Federale bijdrage
Aan het lidmaatschap van Steenhoven Country Club is een verplichte federatiekaart van de
Koninklijke Belgische Golf Federatie/Golf Vlaanderen verbonden. Hiervoor is een jaarlijkse
federale bijdrage verschuldigd die gelijktijdig met de contributie in rekening wordt gebracht.
De federatiekaart is een wereldwijd ‘golfpaspoort’. Behalve dat men hiermede is verzekerd
(Regel 2), kan men gebruik maken van de diensten en voordelen van de KBGF/GV zoals die
zijn terug te vinden op hun website: www.golfvlaanderen.be .
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Regel 7 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging namens het lid.
b. opzegging namens SCC.
d. ontzetting.
c. het overlijden van het lid.
Regel 8 Opzegging
a.

b.

c.

Opzegging door een clublid om reden van het niet verlengen van het lidmaatschap dient
schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) of per e-mail te geschieden en te worden gericht
aan de clubmanager of het secretariaat.
Men dient hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen.
Onmiddellijke opzegging door een clublid in de loop van het jaar dient op dezelfde wijze
te geschieden als onder Regel a. Er wordt geen restitutie verleend, behoudens door SCC
verleende ontheffing hetgeen in dat geval schriftelijk of per e-mail zal worden bevestigd.
Onmiddellijke opzegging door SCC kan geschieden bij blijvende nalatigheid van de
betalingsverplichtingen, hetgeen schriftelijk of per e-mail zal worden bevestigd.

Regel 9 Schorsing lidmaatschap
Steenhoven Country Club behoudt zich het recht voor om een lid te schorsen bij:
a. het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen tegenover de club.
b. onbetamelijk gedrag ten opzichte van de club en/of een of meerdere leden, alsook ten
opzichte van personen die op enigerlei wijze aan SCC zijn verbonden.
c. het herhaald in strijd handelen met de regels, reglementen en etiquette van SCC.
Onder schorsing wordt verstaan een opschorting van het lidmaatschap, waarbij tijdelijk de
uitoefening van een of meerdere aan het lidmaatschap verbonden rechten wordt ontzegd.
Een besluit tot schorsing zal door SCC schriftelijk of per e-mail met opgave van reden(en) aan
het betreffende lid ter kennis worden gebracht. De schorsing gaat in per datum van de in
kennis stelling. Over de schorsingsperiode wordt geen restitutie van de contributie verleend.
Regel 10 Ontzetting
Steenhoven Country Club behoudt zich het recht voor om een lid te ontzetten die:
a. zich ten opzichte van de club en/of een of meerdere leden ernstig misdraagt, alsook ten
opzichte van personen die op enigerlei wijze aan SCC zijn verbonden.
b. op ernstige wijze in strijd handelt met de regels, reglementen en etiquette van SCC.
c. de club op ernstige wijze benadeelt.
Een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal door SCC per aangetekende brief met
opgave van reden(en) aan het betreffende lid ter kennis worden gebracht. Deze krijgt
vervolgens de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief schriftelijk en
gemotiveerd tegen de ontzetting in beroep te gaan. Is de ontzetting eenmaal definitief, dan
is er geen beroep meer mogelijk. Er zal geen restitutie van de contributie worden verleend.
Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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Regel 11 Klachten en suggesties
Alle klachten op het gebied van spelregels, etiquette of wedstrijden dienen schriftelijk of per
e-mail ter kennis te worden gebracht aan de dienaangaande captains. Mondelinge klachten
kunnen voor zover mogelijk ad hoc door de respectievelijke captains worden afgewerkt.
Alle klachten die geen betrekking hebben op spelregels, etiquette of wedstrijden dienen
schriftelijk of per e-mail en voorzien van een toelichting te worden ingediend bij de Manager.
De klacht dient uiterlijk binnen 7 dagen na het onderhavige feit ter kennis te worden gesteld.
Suggesties in de zin van ideeën en tips worden zeer gewaardeerd en zijn altijd welkom.
Ze kunnen bijdragen aan nog verdere verbeteringen van Steenhoven Country Club.
Gelieve suggesties schriftelijk of per e-mail en voorzien van een toelichting te richten aan de
dienaangaande personen. Waarvoor bij voorbaat dank!
N. GASTEN
Onder gasten worden verstaan alle niet-leden van Steenhoven Country Club, waarbij het
volgende onderscheid wordt gemaakt:
Greenfee spelers
Op vertoon van een geldige federatiekaart én een identiteitsbewijs en na betaling van een
greenfee kunnen zij gebruik maken van de golfbaan en het clubhuis.
Informatie over de greenfee tarieven is te verkrijgen via het secretariaat of de website van
Steenhoven Country Club: www.steenhoven.be .
Invitee greenfee spelers
Elk clublid van SCC mag tegen gereduceerd greenfee tarief maximaal 3 gasten per keer
uitnodigen, waarbij het clublid altijd de flight van de gast(en) dient te vergezellen.
Eenzelfde gast mag in totaal maximaal 5 keer per jaar worden uitgenodigd.
Golf Chain spelers
Leden van andere bij de Golf Chain aangesloten clubs en die daar ook hun Golf Chain
lidmaatschap hebben afgesloten, hebben toegang tot de baan en het clubhuis van
Steenhoven Country Club volgens de regels en voorwaarden van de Golf Chain.
Zij dienen zich te allen tijden te melden in het clubhuis.
Rangefee gebruikers
Na melding in het clubhuis en betaling van een rangefee, kunnen zij gebruik maken van de
drivingrange, pitch & puttbaan en de putting green. Golfschoenen of sportschoenen met een
platte zool zijn daarbij verplicht.
Clubhuis gasten
Ook niet spelende gasten hebben toegang tot het clubhuis en zijn welkom om van de
restaurant- en barfaciliteiten gebruik te maken.
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O. BUGGY’S & CARTS
Steenhoven Country Club heeft eigen buggy’s en carts voor bruikleen ter beschikking, waarbij
de buggy’s dienen te worden gehuurd. Tijdige reservatie hiervan is gewenst.
Huurtarief voor 9 holes: € 20,-

Huurtarief voor 18 holes: € 30,(op vertoon van Nederlandse Handicart-pas: € 20,-)

Voor golfers met een beperkte mobiliteit en die zijn aangesloten bij Mobicart VZW* gelden
op vertoon van hun Mobi-pas de volgende tarieven:
Huurtarief voor 9 holes: € 10,-

Huurtarief voor 18 holes: € 15,-

* Informatie over Mobicart VZW is te vinden op de website: www.mobicart.be .
Attentie:
Het gebruik van buggy’s is mogelijk zolang als de baanomstandigheden dat toelaten.
Actuele informatie hierover is te vernemen via de website (baanstatus) of via contact met
het clubhuis. Indien men gebruik wenst te maken van een buggy, wel of niet op voorhand
gereserveerd, dient men altijd op de betreffende dag eerst even te checken of buggy’s zijn
toegelaten. Dit voorkomt vervelende situaties waarop SCC niet kan worden aangesproken.
Algemene bepalingen en borgsom
In geval van het huren van een buggy wordt men vóór de overdracht van de sleutel gevraagd
eerst een formulier te ondertekenen, waarmee men zich akkoord verklaart met de algemene
bepalingen inzake de betreffende huur. Tevens dient men een borgsom te voldoen van € 20,-

Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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II.

BAAN
A.

BAANRESERVATIE

Spelers die gebruik wensen te maken van de baan dienen op voorhand te reserveren.
De leden van SCC behoren dit te doen via het platform van i-Golf. Indien zij zouden willen
aansluiten bij een bestaande reservatie worden zij geacht dit eerst correct halve aan de
speler(s) van de betreffende reservatie te vragen en bij geen bezwaar pas te reserveren.
Gastspelers kunnen uitsluitend reserveren via het clubhuis of het secretariaat.
Groepsreservaties dienen altijd gedaan te worden via het secretariaat.
B.

BAANINFORMATIE

Informatie over de lay-out van de baan is te vinden op de scorekaart, het caddieboekje of op
de website van Steenhoven Country Club. Scorekaarten en caddieboekjes zijn te verkrijgen
aan de balie in het clubhuis. Ook is o.a. via de GLFR-app de lay-out van onze baan te bekijken.
Voor actuele informatie over de baanstatus dient men de website van SCC en zeker ook het
mededelingenbord te raadplegen. Men dient er rekening mee te houden dat de baan geheel
of gedeeltelijk kan worden gesloten vanwege baan- en/of weersomstandigheden.
C.

BAANREGLEMENT

Regel 1 Toegang tot de baan
Toegang tot de baan hebben leden, (invitee) greenfee spelers en Golf Chain spelers.
Alle gastspelers dienen te beschikken over een minimale WHS handicap van 36. Alleen leden
van SCC mogen met een hogere WHS handicap (36-54) de baan betreden.
Aspirant leden met een baanpermissie hebben eveneens toegang tot de baan onder de voor
hen geldende voorwaarden. Ook kunnen, tijdens lesuren, een of meerdere leerlingen van de
Pro van SCC onder zijn begeleiding gebruik maken van de baan. Echter zij dienen te allen tijde
voorrang te verlenen aan eventueel achteropkomende spelers.
Regel 2 Baanpersoneel
Het baanpersoneel (Regel II.F) heeft altijd voorrang. Indien het baanpersoneel zich binnen
speelafstand bevindt mag er dus niet geslagen worden. De spelers dienen te wachten op een
teken van het baanpersoneel voordat zij hun spel kunnen voortzetten.
Regel 3 Baanmarshals
De spelers dienen de aanwijzingen van de baanmarshals (Regel II.E) te respecteren en op te
volgen. Bij het niet naleven hiervan lopen de spelers het risico door de marshal van de baan
te worden gestuurd of niet te worden toegelaten.
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Regel 4 Baanetiquette
Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:
a. pitchmarks op de greens herstellen.
b. de randen van de hole niet beschadigen.
c. geen oefenswings op de tee-box maken.
d. bunkers betreden en verlaten aan de lage kant.
e. bunkers aanharken en harken terugleggen volgens de voorschriften.
f. niet stappen op of rijden over sprinklers en waterslangen.
g. uitgeslagen plaggen door de baan en in de rough terugleggen en aandrukken.
h. carts en draagtassen ruim buiten de greens plaatsen.
i. aangegeven loop- en rijroutes volgen (borden, hekjes, touwen en witte lijnen).
j. afval in de vuilbakken deponeren en niet ernaast of op de golfbaan.
k. overige door SCC aangegeven regels in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond
in bewerking (GUR), strafgebieden, paden, jonge beplanting en local rules.
Regel 5 Buggy’s en Carts
Het is ten strengste verboden om zich met buggy’s en carts te begeven over afslagplaatsen
en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens en apron’s alsook op beplante vakken
enz. Herhaalde overtreding van deze regel kan leiden tot een disciplinaire maatregel.
Bestuurders van buggy’s zijn verantwoordelijk voor hun rijgedrag en behoren in de baan een
gepaste snelheid aan te houden. Men bevindt zich op een golfbaan en niet op een crossbaan!
Regel 6 Afslaan op hole 9
Het is niet toegestaan om een golfronde te starten op hole 9, behoudens nadrukkelijke
toestemming van de Manager of een namens hem optredende persoon.
Regel 7 Drivingrange ballen.
Het is verboden in de baan drivingrange ballen te gebruiken.
Regel 8 Onweer
Bij gevaar voor blikseminslag zal de baanmarshal, wedstrijdleiding of een ander daarvoor
aangewezen persoon middels een signaalhoorn volgens onderstaand protocol de spelers
waarschuwen. In belang van de eigen veiligheid en een ordentelijk verloop bij wedstrijden is
men gehouden het protocol in acht te nemen. Wel mag een speler altijd stoppen als deze
redelijkerwijs van mening is dat er blikseminslag dreigt (Regel 5.7 R&A).
Protocol bij onweer (idem bij hevige regenval)
> 1 x 5 sec. toeter: onmiddellijk stoppen met spelen en schuilen op een veilige plek.
> 2 x 5 sec. toeter: verderzetten van de golfronde.
> 3 x 5 sec. toeter: definitief stopzetten van de golfronde en/of de wedstrijd.
Indien onweer wordt verwacht zal bij wedstrijden een ‘protocol-fiche’ worden uitgereikt.
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Schuilinstructies
Is men niet in de buurt van het clubhuis of schuilhut, zoek dan een lage plek of een groepje
kleine bomen in het bos. Ga niet in een groep staan maar minimaal 2 meter van elkaar.
Golfclubs en paraplu’s werken als een bliksemgeleider, dus houd deze van u vandaan. Een
buggy is géén veilige schuilplaats. Bevindt men zich in open terrein, ga dan gehurkt zitten op
de tenen, armen over de knieën, het hoofd zo laag mogelijk en de voeten bij elkaar.
D.

BAANCOMMISSIE

De baancommissie bestaat uit Frans Willems (voorzitter), Kris Mermans, Victor Van Lint,
Liesbeth Verberkmoes en Felker Haagoort (head greenkeeper). De commissieleden hebben
een adviserende en controlerende rol met betrekking tot de speltechnische elementen in de
baan. Voorbeelden hiervan zijn afslagplaatsen, grenselementen die strafgebieden en ‘buiten
de baan’ markeren, dropping zones, local rules etc. De baanonderhoud-technische zaken
behoren niet tot de competentie van de commissie, uitgezonderd de head greenkeeper. Met
een regelmatige frequentie zal de commissie bijeenkomen om te evalueren en eventuele
vervolgplannen vast te stellen. De commissie is namens de leden ‘ogen en oren’ in de baan.
E.

BAANMARSHALS

De baanmarshals worden aangesteld door de Manager en kunnen zich als zodanig
legitimeren. Zij zijn op de eerste plaats gastheer/vrouw, begroeten spelers en staan ze met
raad en daad bij. De marshals zien toe op de doorloopsnelheid in de baan, de naleving van de
regels, het dragen van correcte kleding, het speelrecht, de veiligheid van de spelers en het
baanpersoneel en de zorg van de spelers voor de baan.
De baanmarshals kunnen ook corrigerend optreden en hebben de bevoegdheid om bij
onheuse bejegening of niet te tolereren voorvallen de speler(s) van de baan te sturen of niet
toe te laten. De marshals weten zich hierbij gesteund door de Manager, aan wie zij ook altijd
een dergelijk genomen maatregel dienen te rapporteren
F.

BAANPERSONEEL

Onder baanpersoneel worden niet alleen verstaan de greenkeepers van SCC, maar ook het
personeel van onderaannemers zoals beregeningsbedrijven enz. Het baanpersoneel vervult
een belangrijke rol binnen de club, immers zonder hen zou golf niet mogelijk zijn. Zij
verdienen respect voor hun werk en zullen een compliment van de spelers zeker waarderen.
Het is absoluut ongewenst om greenkeepers te benaderen met klachten over de baan of het
onderhoud hiervan of zelfs hen op te dragen bepaalde werkzaamheden te verrichten.
Voor eventuele klachten dient men zich te wenden tot de Manager (Regel I.M.11).
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G.

OEFENFACILITEITEN

Steenhoven Country Club beschikt over de onderstaande oefenfaciliteiten. Ook hier is het
dragen van golf- of sportschoenen verplicht en dient men de badge, greenfee kaart of
rangefee kaart zichtbaar aan de tas te dragen. Men behoort anderen niet te storen en om die
reden is het gebruik van GSM niet toegestaan.
Daar waar nodig, heeft de Pro hier met zijn leerling(en) voorrang op de andere gebruikers.
Drivingrange
Ten behoeve van het oefenen op de drivingrange kan men oefenballen verkrijgen uit de
ballenautomaat aldaar. Behoudens een daarvoor bestemde graszone, is het alleen
toegestaan om ballen te slaan vanaf de matten. Eenmaal geslagen ballen mogen niet worden
teruggehaald. Men wordt geacht veilige afstand te houden ten opzichte van de andere
spelers. Gelieve de lege emmers terug neer te zetten bij de ballenautomaat.
Chip- en puttinggreen
Het chippen geschiedt altijd van buiten de green en men dient daarbij gebruik te maken van
eigen golfballen. Het meenemen van drivingrange ballen om deze te gebruiken op de chipen puttinggreen is verboden. Respecteer de oefengreen en chip hierop geen ballen terug.
Oefenbunker
Oefen alleen vanuit de bunker als er geen gevaar is voor andere spelers op de puttinggreen.
Na gebruik dient men de bunker weer netjes aan te harken.
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III.

GOLF
A.

ETIQUETTE EN REGELS

Etiquette
Met etiquette worden in algemene zin de gedragsregels in golf bedoeld, waarbij veiligheid en
respect voor de baan, de spelers en het spel centraal staan. Voor de belangrijkste etiquette
op SCC wordt gerefereerd aan de huisregels (Regel I.K) en de baanetiquette (Regel II.C.4).
Golfregels
Een sport kan niet zonder regels. Golfers die de regels goed kennen spelen sneller, zullen
andere spelers helpen en zijn in staat om de regels in hun voordeel te gebruiken.
Op Steenhoven Country Club wordt gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals die vastgesteld
zijn door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A).
Deze regels zijn veelomvattend en zijn onder meer te vinden in het spelerseditie regelboekje
en op de site van de R&A: www.randa.org , vanwaar een handige regel-app is te downloaden.
Plaatselijke regels
Plaatselijke regels (Local Rules) zijn ingesteld om bijvoorbeeld kwetsbare delen van de baan
te beschermen en/of regels en markeringen aan te passen aan de natuurlijke structuren van
de baan. De Local Rules moeten verenigbaar zijn met de Rules of Golf.
De Local Rules van Steenhoven Country Club zijn te lezen op de achterzijde van de SCC
scorekaarten. De spelers dienen deze regels goed te kennen en ze ook correct toe te passen.
Let wel: straf voor overtreding van de plaatselijke regel is verlies van de hole bij matchplay en
twee slagen bij strokeplay (Algemene straf R&A).
Local Rules kunnen ook tijdelijk zijn in geval van ongunstige baanomstandigheden zoals
modder, uitzonderlijke natheid, sneeuw en vorst. Deze regels dienen ervoor om de baan te
sparen en/of om te voorkomen dat behoorlijk spel onredelijk zou worden belemmerd. De
tijdelijke Local Rules dienen door SCC duidelijk naar de spelers te worden gecommuniceerd.
Regels III.C.9 en 10 (Vademecum)
Deze regels hebben betrekking op het speeltempo en het doorlaten en zijn niet alleen van
toepassing op wedstrijden maar op álle golfrondes die worden gespeeld. Elke speler wordt
geacht deze regels na te leven teneinde ergernis te voorkomen en golfplezier te waarborgen.
B.

WEDSTRIJDEN

Steenhoven Country Club kent onderstaande reguliere wedstrijdkalender, die op i-Golf is
terug te vinden en waar men zich voor de wedstrijden kan inschrijven.
Club wedstrijden
Wekelijkse wedstrijden:
Seniorendag
Ladies day

Dag:
maandag
donderdag
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Wedstrijdleiding:
Bert & Liesbeth Verberkmoes
Corine Slot & Ankie Pluim
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Maandelijkse wedstrijden:
Maandbeker
Men’s day
Working Ladies
Rabbitwedstrijden

Dag:
zondag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Wedstrijdleiding
Kris Mermans & Monique Carpentier
Kris Mermans (ad interim)
Monique Carpentier & Chris Vermeer
Els Op de Beeck

Jaarlijkse wedstrijden:
Openings- en slotwedstrijden alg.
Openings- en slotwedstrijden sr.
Clubkampioenschappen alg.
Clubkampioenschappen sr.
Presidents Cup
Captain’s Trophy
Greenkeepersdag

Dag:
zondag
maandag
donderdag
maandag
zondag
zondag
zaterdag

Wedstrijdleiding:
Kris Mermans & Monique Carpentier
Bert & Liesbeth Verberkmoes
Kris Mermans & Monique Carpentier
Bert & Liesbeth Verberkmoes
Arnaud de Broqueville
Kris Mermans
Kris Mermans & greenkeepers

Competities:
Wintercompetitie
Zomercompetitie

Dag:
op afspraak
op afspraak

Wedstrijdleiding:
Daan Pluim
Steven Pluim

Onderlinge club wedstrijden
Interclubs Men & Ladies
Interclubs Senioren
Noord-Oost Challenge

Periode:
april en mei
september
mei - okt.

Organisatie:
Koninklijke Belgische Golffederatie
Koninklijke Belgische Golffederatie
Alda Vanderstraeten

C.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

De geest van het spel : ‘The Spirit of the Game’
Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit
van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de Regels speelt. Iedere
speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en
sportief te gedragen. Dat is de geest van het golfspel.
Regel 1 Algemeen
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals die zijn vastgesteld door de
Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) en volgens de Local Rules van SCC.
Regel 2 Inschrijven
Inschrijven voor de wedstrijden dient te geschieden via i-Golf. Hierop is alle relevante
wedstrijdinformatie te vinden zoals datum en tijd, spelformule, handicap categorieën enz.
Ook de tee van waaraf men dient te spelen wordt vermeld. Soms heeft men hierin vrij keuze.
Het is belangrijk te weten dat er bepaalde wedstrijden zijn die hun eigen specifieke deelname
voorwaarden en regels kennen. Deze kunnen afwijkend zijn van of aanvullend op de regels
van dit Algemeen Wedstrijdreglement. Voorbeelden hiervan zijn gesponsorde wedstrijden of
de senioren clubkampioenschappen. Raadpleeg daarom altijd eerst de wedstrijd informatie.
Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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Inschrijftermijn vangt aan minimaal 1 maand voor de wedstrijd en eindigt 2 dagen voor de
wedstrijd om 18.00, tenzij anders vermeld. Latere wedstrijd inschrijvingen via e-mail of
anderszins zullen om organisatorische redenen niet meer verwerkt worden. Tenzij er door
annuleringen mogelijkheden ontstaan om alsnog voor de wedstrijd te worden toegelaten.
Bij het inschrijven kan onder ‘remarks’ een voorkeur voor de starttijd kenbaar gemaakt
worden. Getracht zal worden om hieraan tegemoet te komen, maar er kunnen aan de
opgegeven voorkeurtijd geen rechten worden ontleend.
Indien bij inschrijving het maximaal aantal toegelaten spelers is bereikt of overschrijding
daarvan wordt verwacht, kan de wedstrijdleiding besluiten een reserve lijst aan te leggen.
Regel 3 Afmelden
Afmelden voor een wedstrijd dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd
rechtstreeks te geschieden bij de wedstrijdleiding. Tenzij bijzondere omstandigheden dit niet
mogelijk maken. Herhaalde laattijdige afmeldingen zonder bijzondere reden(en) kunnen
leiden tot sancties zoals uitsluiting van deelname aan een of meerdere volgende wedstrijden.
Regel 4 Afgelasting
Een wedstrijd gaat in principe altijd door, behalve bij gevaarlijke speelomstandigheden
(onweer, storm, mist etc.), zeer slechte baanomstandigheden (te nat of drassig, dooi etc.) of
bij te weinig deelnemers aan de wedstrijd naar het oordeel van de captains/wedstrijdleiding.
In geval van afgelasting zullen de deelnemers aan de wedstrijd per e-mail hierover verwittigd
worden. Aan te raden is om zich ook via de website of het clubhuis op de hoogte te houden.
Regel 5 Startlijst
Uiterlijk om 18.00 uur op de dag voorafgaand aan de wedstrijd is de startlijst op i-Golf
geopend en dienen de deelnemers deze zelf te raadplegen. Voor zover zij per e-mail
bereikbaar zijn ontvangen zij een bericht met daarin de starttijd en flight indeling.
De startlijst is bindend. Alleen de verantwoordelijke wedstrijdleiding kan hiervan afwijken.
Zoals in geval van overmacht of indien het verloop van de wedstrijd dit noodzakelijk maakt.
De betreffende deelnemers zullen over een eventuele mutatie tijdig worden geïnformeerd.
Het is niet toegestaan om eigenhandig starttijden onderling te ruilen. Alleen in uitzonderlijke
gevallen met een gegronde reden, kan aan een verzoek hiertoe door de wedstrijdleiding
tegemoet worden gekomen, voor zover er organisatorisch geen bezwaar is.
Regel 6 Melden
De spelers dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de starttijd bij het wedstrijdsecretariaat te
melden. Daar dienen zij de (eventuele) wedstrijdfee te voldoen en ontvangen zij de
scorekaarten. Hierop staan de afslagtijd, de spelformule, de handicap, de handicap
verrekening, de vastgestelde tee en de medespeler/marker vermeld.
Vademecum 2022 Steenhoven Country Club
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Regel 7 Starten
Uiterlijk 5 minuten voor de starttijd behoren de spelers bij de afslagplaats aanwezig te zijn en
zich voor te bereiden om af te slaan. Vervolgens dienen zij op de vastgestelde tijd te starten.
Let wel: niet tijdig starten wordt, behoudens de uitzonderingsregel, bestraft volgens de
regels van de R&A (Regel 5.3a).
Bij het niet aan de start verschijnen (‘No Show’) zonder opgave van reden, kan door de
dienaangaande captain/wedstrijdleiding een sanctie opgelegd worden. Te denken valt hierbij
aan bijvoorbeeld uitsluiting van deelname aan een of meerdere volgende wedstrijden.
Regel 8 Spelonderbreking
Er is alleen spelonderbreking mogelijk in gevallen zoals die binnen de regels van de R&A
(Regel 5.7) zijn geformuleerd. Daarbuiten is uitsluitend een korte stop na hole 8 toegestaan
voor persoonlijke verzorging, voor zover deze geen vertraging van de wedstrijd veroorzaakt.
Regel 9 Speeltempo
Het is de bedoeling dat een ronde golf in een vlot tempo wordt gespeeld zoals is beschreven
in Regel 5.6b (R&A), waaronder ook aanbevelingen voor een vlot speeltempo zijn te vinden.
Steenhoven Country Club hecht aan vlot doorspelen, zonder dat het een snelheidswedstrijd
wordt. SCC brengt om die reden, in aanvulling op bovengenoemde Regel 5.6b, onderstaande
nuttige tips onder de aandacht. De club beoogt hiermede de speelsnelheid te bevorderen en
daarmee ergernis van spelers tegen te gaan, teneinde het spelplezier te waarborgen.
Tips:
a. Zorg op tijd op de eerste tee te zijn; daar kan de eerste vertraging ontstaan.
b. Plaats de golfkar in de richting van de volgende hole alvorens de green te betreden.
c. Noteer de scores bij de afslag van de volgende hole en niet op of rondom de green.
d. Raap de bal op zodra er niet meer gescoord kan worden (stableford).
e. Help elkaar door bijvoorbeeld voor een medespeler de bunker te harken.
f. Ga niet zoeken of vissen naar ballen, tenzij het een bal in het spel betreft.
g. Zolang de medespeler niet wordt gehinderd, ga reeds naar de eigen bal.
h. Bepaal tijdens het wachten op een speler alvast de volgende slag en sta daarvoor klaar.
i. Beperk het aantal oefenswings tot één.
j. Kijk mee naar de (af)slag van de medespeler(s) en probeer samen de bal te volgen.
k. Sla altijd een provisionele bal mocht de kans reëel zijn dat deze is verloren.
l. Afstandsmeters zijn nuttig maar ga niet als een landmeter uitgebreid de tijd nemen.
Geen tip maar een regel (18.2a R&A):
Men dient zich absoluut aan de maximale zoektijd van 3 minuten te houden!
Een speler die zich schuldig maakt of bij herhaling schuldig maakt aan traag spel, kan hierop
worden aangesproken door de verantwoordelijke wedstrijdleiding. Deze is bevoegd om
sancties op te leggen zoals die zijn beschreven in de eerder genoemde Regel 5.6b (R&A).
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Regel 10 Doorlaten
Alle regels en tips ten spijt kan het voorkomen dat traag spel de belangrijkste veroorzaker is
van opstoppingen. In dergelijke situaties is men absoluut gehouden als volgt te handelen.
Wanneer een flight een of meer holes achterop is geraakt ten opzichte van de voorgaande
flight, dient men een ‘snellere’ achteropkomende flight door te laten. Men behoort dan
voorrang te geven zonder dat de betreffende flight hierom hoeft te vragen. Indien men
weigert voorrang te verlenen, kan dit gedrag leiden tot mogelijke sancties.
Deze voorrangsregel is eveneens van toepassing wanneer naar een bal van een speler
gezocht moet worden en een achteropkomende flight staat te wachten.
Het is niet de bedoeling wanneer men ook maar éven moet wachten, men dan direct
voorrang gaat claimen. Iedereen wordt geacht in alle redelijkheid de situatie te boordelen.
De wellicht belangrijkste regel bij het doorlaten is dat men hoffelijk en met wederzijds
respect elkaar benadert. Blijf de ‘Spirit of the Game’ naleven en genieten van de golfronde!
De marshal en/of wedstrijdleiding zullen toezien op de doorloopsnelheid en kunnen hierin
regelend optreden. De door hen gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
Regel 11 Buggys’s
Het gebruik van buggy’s in wedstrijden is niet toegestaan op straffe van diskwalificatie.
De wedstrijdleiding kan echter op medische c.q. fysieke gronden dispensatie verlenen voor
het gebruik van een buggy in een clubwedstrijd. Dit geldt zonder meer voor spelers met een
geldige Handicart- of Mobicartpas. In overige gevallen moet men vooraf dispensatie vragen.
Regel 12 Uitslag
De betreffende wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het opmaken van de uitslag, die
later ook op i-Golf is terug te vinden evenals de actuele WHS handicap.
Bij gelijke stand(en) zullen in het algemeen de volgende regels worden gehanteerd.
Bij stableford: beste netto score over de laatste 9 holes, na gelijk de laatste 6 holes, na gelijk
de laatste 3 holes, na gelijk de laatste hole. Indien nog onbeslist bepaalt de laagste handicap.
Bij strokepaly (clubkampioenschappen): de spelers dienen een play-off van 3 holes (1 t/m 3)
te spelen. Indien er dan geen beslissing is gevallen spelen zij door tot een ‘sudden death’.
Regel 13 Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is een wezenlijk onderdeel van de wedstrijd. Het is een vorm van etiquette
om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Mocht onverhoopt een speler verhinderd zijn, dan
wordt deze geacht de wedstrijdleiding hiervan in kennis te stellen. Bij afwezigheid vervalt
automatisch het recht op alle prijzen waarvoor men in aanmerking zou kunnen komen.
De wedstrijdleiding streeft ernaar om de prijsuitreiking max. 20 minuten na binnenkomst van
de laatste flight die deel uitmaakt van de wedstrijd te laten plaatsvinden.
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D.

GOLFOPLEIDING

Golftechniek en kennis van de golfregels zijn de fundamenten van het golfspel. Zij bepalen
voor een belangrijk deel het niveau en plezier waarmee men uiteindelijk speelt.
Golftechniek
Op Steenhoven Country Club worden de golflessen, clinics en trainingen verzorgd door de
golfacademie van Huug GOLFPROductions in de persoon van Huug van de Rijdt, sinds 1997
werkzaam als PGA A-Golfprofessional. Ook voor de golfuitrusting en accessoires kan men bij
hem en zijn golfshop (aan de drivingrange) terecht. Het totale aanbod van Huug van de Rijdt,
waaronder ook aantrekkelijke golfreizen, is te vinden op: www.huuggolfproductions.be .
De reguliere lesdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag en daarnaast zijn, uitsluitend na
overleg met Huug, ook zondag en maandag mogelijk. Het verdient de voorkeur om de lessen
te boeken via zijn digitale agenda, die is te vinden op de bovengenoemde website. Ook
boeken per e-mail: info@huuggolfproductions.be of telefoon + 32 499 72 69 24 is mogelijk.
Theoretische kennis
Kennis van de etiquette, golfregels en local rules (Regel III.A) is onontbeerlijk voor het correct
beoefenen van het golfspel. Men wordt geacht de regels en etiquette te kennen en na te
leven. Steenhoven Country Club levert daarin een bijdrage door regelmatig theorielessen te
organiseren. Deze zijn niet alleen bedoeld voor de beginnende golfer, maar zeker ook voor
de gevorderde golfer is dit een mooie gelegenheid om de regelkennis op te frissen.
In aanvulling hierop kan men op i-Golf (Menu-Barometer) uitstekend de regelkennis oefenen.
E.

HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE

In de handicap- en regelcommissie hebben zitting Kris Mermans (captain), Bert Verberkmoes
(senior captain) en Els Op de Beeck (rabbitwedstrijden). Hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden betreffen in hoofdzaak de volgende aandachtsgebieden:
Handicap
Toekennen, herzien en beheren van de WHS handicap.
Voorlichten van de regels aangaande het WHS handicap systeem.
Het voorzien van richtlijnen aan de wedstrijdcommissies.
Regels
Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructies.
Oplossen van regelproblemen bij wedstrijden.
Toezien op de naleving van de regels.
F.

MENTORSCHAP

Steenhoven Country Club hecht veel waarde aan de begeleiding van kandidaat golfers/
aspirant leden. Zij kunnen een beroep doen op de door SCC aangestelde mentors ofwel
Peters en Meters. Zij zijn het aanspreekpunt en zullen in eerste instantie de nieuwkomers
wegwijs maken binnen de club zodat ze zich snel thuis en comfortabel voelen.
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Na het verkrijgen van de baanpermissie zullen de kandidaat golfers/aspirant leden met de
Peter of Meter enkele holes lopen, waarbij tegelijkertijd de meest voorkomende regels en
etiquette spelenderwijs kunnen worden bijgebracht.
De mentors zijn betrokken bij de Route 36 (III.G) zoals te zien in de bijbehorende tijdlijn.
G.

ROUTE 36

De kandidaat golfers/aspirant leden volgen een actief traject op weg naar handicap 36. Dit
traject wordt de Route 36 genoemd, zoals die in de onderstaande tijdlijn is weergegeven.
De Route 36 komt feitelijk in de plaats van wat vroeger het GVB traject was.
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