NGC gedurende herfst- en winterperiode

In de baan gelden een aantal regels welke noodzakelijk zijn om een balans te houden tussen kwaliteit
van de baan en het golfplezier van de spelers. Vooral gedurende de herfst- winterperiode kan het
gebeuren dat de baan geheel of gedeeltelijk gesloten wordt als de omstandigheden dit vereisen. De
beoordeling van alle onderstaande punten ligt bij de NGC Baancommissie in samenspraak met de
hoofdgreenkeeper van De Ridder BV.
De volgende regels zijn van toepassing:
1.

Er wordt zoveel mogelijk op zomergreens gespeeld.
Als er gespeeld wordt op zomergreens zijn de wintergreens GUR: dus verplicht ontwijken,
spelers hebben een vrije drop.
Indien nodig zal er door slechte weersomstandigheden en / of sterk verminderde conditie
van de greens en / of onderhoud op vlagposities, op wintergreens worden gespeeld. Ook bij
rijp in de ochtend wordt op de wintergreens gespeeld.

2.

Van begin november tot einde maart zijn wintertees van toepassing. De winter
afslagplaatsen bevinden zich veelal achter op de teeboxen. Opteeën is hier verplicht en
oefenslagen zijn verboden! Spelers dienen zich zo min mogelijk op de winter afslagplaats te
begeven. Het benaderen van de winter afslagplaats vanaf de zijkant; ook tijdens de afslag van
uw flightgenoot buiten de winter afslagplaats wachten.

3.

In de winterperiode ( 1 november – 1 april) graag een draagtas gebruiken.

4.

Handicarts en / of trolleys zijn alleen toegestaan als de omstandigheden dit toelaten.
Handicarts kunnen bij goede omstandigheden worden toegestaan op de z.g. winterroute(zie
hieronder)
Deze situatie zal dagelijks via de website worden gemeld; informatie kan gedurende de
gehele dag worden aangepast als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

5.

De baan kan preventief gesloten worden.

Beoordeling baansituatie i.c.m. plaatselijke regels
Er zijn 4 baanstatus situaties:
1.
2.
3.
4.

Baan is open (geen beperkingen en Q)
Baan is open en niet Q (volgens regelgeving NGF)
Baan is open onder voorwaarden
Baan is gesloten
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