Reserveren op Golfclub De Dorpswaard
De driving range
De oefenfaciliteiten zijn geopend met inachtneming van 1,5 meter afstand en hygiëne
maatregelen. Het aantal mensen dat tegelijk gebruik kan maken van een oefengreen of
van de driving range is daardoor dus beperkt.
Putting green
: max. 3 personen, putten en chippen.
Chipping green
: max. 2 personen, chippen en bunker.
Driving range
: max. 5 personen.
Putting green bij Hole 1
: Dicht
Als er toch overbezetting ontstaat zal de marshal aanwijzingen geven. Volg deze te allen
tijde op a.u.b.
Muntjes voor de ballenautomaat zijn in zakjes van 10 stuks te koop bij de receptie.
Reserveren voor de oefenfaciliteiten via E-golf is verplicht. U kunt voor eventueel voor 2
aaneengesloten tijden reserveren. Het reserveren van de oefenfaciliteiten staat los van
het reserveren van een golfronde. De matten op de driving range zijn genummerd.
Desinfecteer zelf ballenmandje, machineknoppen en deurklink/post.
Bij aankomst meldt u zich bij de marshal, voordat u naar de oefenfaciliteiten loopt.
Afhankelijk van de onderdelen die u wilt oefenen houdt u de volgende oefenroute aan:
driving range - puttinggreen – chippinggreen.
De golfpro heeft echter altijd voorrang voor het geven van lessen op de putting- en
chippinggreen.
Verder gelden natuurlijk alle regels uit het Dorpswaard protocol.
Volg in alle gevallen eventuele aanwijzingen op van de marshal
De baan
Alleen na reservering via het tijdelijke reserveringssysteem van E-golf kunt u een rondje
golfen op Golfclub De Dorpswaard.
De regels voor reserveren zijn gebaseerd op de principes van ons huidige startsysteem,
de elektronische spiraal.
Nu komt u niet naar de club om in te boeken, maar reserveert u vanuit thuis, vanaf uw
werk of waar u zich maar bevindt.
Daarbij gelden de volgende regels:
• U kunt maximaal 1 week van tevoren 1 starttijd reserveren.
• Nadat u uw ronde gespeeld hebt kunt u een nieuwe starttijd reserveren.
• 1 persoon kan een flight inboeken. De anderen kunnen dan niet meer inboeken
tot zij gespeeld hebben.
• Starttijden zijn beschikbaar vanaf 7.00 uur tot 2 uur en 10 minuten voor
zonsondergang.
Reserveren doet u zo:
1. U boekt via de e-golf4u webapp (op uw pc, tablet of telefoon) een starttijd voor
uzelf en uw flightgenoten. Slechts 1 persoon in de flight boekt voor de gehele
flight een starttijd.
2. Ga in de e-golf4u webapp in het menu naar de keuze “Starttijden”.
3. Klik op de tekst “Reserveren”.
4. U klikt rechtsboven in de hoek op de knop waarmee u de datum kunt kiezen
waarop u zou willen spelen.
5. Door op de getoonde datum te drukken krijgt u de mogelijkheid om een andere
datum te selecteren.
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6. Druk op het vergrootglas icoon in de rechterbovenhoek om op de door u gewenste
datum een starttijd te zoeken.
7. De app zal nu alle vrije starttijden weergeven. Door op een tijdstip te drukken
kunt u uzelf en uw flightgenoten inboeken.
8. Als u komt voor uw golfronde meldt u zich aan bij de caddiemaster, marshall of
starter. Op de club zal u duidelijk gemaakt worden hoe en waar u aan moet te
melden
9. U start uw ronde op de door u geboekte tijd. Start exact op tijd als dit veilig
mogelijk is. Start niet vroeger tenzij u hierom gevraagd wordt door een van onze
medewerkers.
10. U heeft maximaal 2 uur en 10 minuten om 9 holes ronde te lopen. Het is niet de
bedoeling dat u er langer over doet.
11. Voor en na uw ronde kunt u gebruik maken van de horeca.
12. Heeft u gereserveerd en kunt u toch niet komen spelen, annuleer dan uw
reservering zodat iemand anders op die tijd kan reserveren!
Veel succes en golfplezier.
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