Instructie Spotters en bediening Stop/Go Borden 2018
Meld je bij aankomst in de vrijwilligersruimte naast de shop. Ga niet meteen naar je locatie, wellicht
hebben wij wijzigingen in je schema moeten doorvoeren. Wees svp ruim op tijd (minimaal een half uur van
te voren). Het naar je locatie in de baan lopen kost tijd. Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk over de paden
buiten de fairway loopt en dat je de fairway alleen (recht) oversteekt, indien het niet anders kan.
Uitzonderingen daar gelaten sta je nooit langer dan 2,5 uur op dezelfde plaats. Verlaat je locatie pas
wanneer je opvolger er is. Ben je de laatste dan svp je spullen weer inleveren in de vrijwilligersruimte.
Eventuele stoelen mogen blijven staan.
Algemeen
1. Neem altijd meer kleding mee, dan je nodig denkt te hebben. Het is kouder dan je denkt in de wind op
een duin! Vergeet ook niet een petje, zonnebril, zitstok, paraplu, regenkleding.
2. Alle spelers hebben een nummer aan hun kar hangen. Dit nummer correspondeert met hun nummer
op de startlijst. Ze houden het gehele toernooi hetzelfde nummer.
3. Wellicht ten overvloede: de spelers zijn met topsport bezig. De een houdt van een praatje tijdens de
wedstrijd, de ander geheel niet. Laat het initiatief hiertoe dan ook bij de spelers liggen.
4. Ga nooit in op vragen van een speler aangaande de regels en geef geen enkel advies. Verwijs naar de
dichtstbijzijnde referee.
5. Als een speler een regelprobleem heeft en er is niet snel een referee te vinden, bel dan met de
coördinator van de vrijwilligers. Geef duidelijk de locatie van de spelers door (holenummer en tee,
fairway of green).
6. Volg de aanwijzingen van de referees altijd op.
Spotters
1. Bij aankomst op je locatie los je, tenzij je als eerste begint, een andere spotter af. Die zal je informeren
over o.a. het zicht, waar de meeste “wilde” ballen terecht komen en welke groep net langs kwam.
2. De spelers moeten zelf aangeven of een bal naar links of rechts gaat. Vaak doen ze dit niet, maar
ervaring leert dat als een speler naar links hangt de bal naar rechts gaat en omgekeerd.
3. Tip: een bal is ca. 8 tellen in de lucht. Spot met je oren.
4. Zie je de bal liggen (ook op de fairway!) doe dan 1 arm omhoog (= bal 100 % zeker te vinden).
5. Weet je niet zeker of je de bal kunt vinden: beide armen horizontaal. De speler moet dan een
provisionele bal slaan.
6. Vind je een bal in de (semi)rough, raak de bal NOOIT aan, plaats er een vlaggetje of bordje bij (niet te
dichtbij de bal).
7. Mocht je twijfelen of de speler een bal wel wil vinden (bijvoorbeeld omdat de provisionele bal perfect
ligt) begin dan pas met zoeken als de speler ter plekke is aangekomen.
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1. Informeer bij je voorganger, tenzij jij de eerste bent op die locatie, wanneer het bord het beste op
groen gezet kan worden.
2. Draai het bord op groen zodra het landingsgebied voor het schot vrij is. Afhankelijk van de wind en het
veld (dames of heren) kan dit gebied variëren.
3. Zodra alle spelers geslagen hebben zet je het bord weer op rood.
Tenslotte, je staat er om de speler zo mogelijk een dienst te bewijzen. Zie je de bal niet, dan is dat niet jouw
fout. Het overgrote deel van de spelers zal je bedanken indien je hun bal hebt gevonden. Helaas zijn er
altijd spelers die hun frustratie uiten als ze hun bal weg hebben geslagen. Mocht een speler dat doen en je
voelt je er niet prettig bij: meldt het zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde referee of je coördinator. De
hoofd referee zal dan meteen een gesprek met de speler voeren.
Jullie coördinator is de hele dag bereikbaar om te helpen met vragen of problemen op 06 22524382.
Hartelijk dank voor je inzet en medewerking!

