Frequently Asked Questions
Waarom moet ik verplicht een starttijd boeken?
Iedereen wil heel graag weer spelen, dus er is veel interesse om weer te golfen! Om te voorkomen
dat grote groepen gelijk samenkomen, heeft de overheid als voorwaarde gesteld dat de toestroom
van mensen op een accommodatie gereguleerd moet worden. Daarom is het voor ons belangrijk
dat er met verplichte starttijden wordt gewerkt en de golfers maximaal 10 minuten voor hun
starttijd op de tee zijn. Houd hier alstublieft rekening mee, zodat de medewerkers goed hun werk
kunnen blijven doen! U kunt online een starttijd boeken. Het is niet mogelijk op inloop te golfen.
Moet ik ook voor de par 3 banen reserveren?
Ja, ook voor de par 3 baan moet gereserveerd worden.
Moet je voor de driving range betalen?
De driving range is voor een ieder gratis toegankelijk en de ballenmachine werkt contactloos. Op
de putt- en chipholes geldt één persoon per cup, maar ook op de driving range is “social distance”
heel belangrijk. Deze zijn zonder reservering (maar op gepaste afstand) toegankelijk. De
oefenfaciliteiten zijn in de zomer geopend van 07.00 uur tot 1 uur vóór zonsondergang
Kan ik een scorekaart meekrijgen?
Het registreren van een kaart kunt u het beste doen door online uw scorekaart in te voeren op de
app Golf.nl. Er liggen ook papieren scorekaarten voor u klaar bij de receptie. De kaarten mogen
niet ingeleverd worden dus zijn voor eigen gebruik.
Zijn jullie open in verband met de coronacrisis?
Jazeker! Iedereen is - onder strikte voorzorgsmaatregelen - weer van harte welkom voor een
ronde golf. Starttijd reserveren? Dat gaat het snelst via de Golfbaan Spaarnwoude App.
Wat zijn de geldende coronamaatregelen op Golfbaan Spaarnwoude?
Op de baanpagina vindt u de belangrijkste regels m.b.t. corona.
Hoe weet ik of de baan open is?
Bovenaan elke pagina ziet u symbolen in het groen en zijn dus toegestaan. Wanneer deze rood zijn
is dit verboden of als het een baanlus betreft, gesloten.

Hoe reserveer ik een starttijd?
Starttijd:
Via de Spaarnwoude App. Download hem nu in App Store of via Google Play Store

Moet je reserveren voor de Driving Range en andere oefenfaciliteiten?
Ook onze oefenfaciliteiten zijn - uiteraard ook met onze coronamaatregelen - weer open en vrij
toegankelijk voor alle golfers. Houdt wel rekening met de social distance en geef iedereen de
ruimte. Veel plezier met oefenen!
Wanneer gaat de Brasserie open?
Op dit moment is de brasserie vanwege de corona maatregelen tot nader order gesloten. Wel
hebben wij drankjes, broodjes en maaltijden to go.
Wat zijn de greenfee-tarieven?
De actuele greenfee-tarieven, vind je via:
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/tarieven/greenfee
Is de baan qualifying?
De baan is qualifying als dit is aangegeven bij de baanstatus, zie de groene icoontjes bovenaan de
website. In het landelijk protocol staat vermeld dat alle harken uit de bunkers gehaald moeten
worden. De NGF heeft hierbij aangegeven dat er geplaatst mag worden in de bunker als de bal
bijvoorbeeld in een voetstap ligt.
Wij vragen u dan ook om, nadat u uw bal uit de bunker heeft geslagen, het zand met uw voet of
club enigszins vlak te maken zodat de spelers na u zo min mogelijk in een voetstap komen te
liggen en zij ook plezierig uit de bunker kunnen slaan.

Waar vind ik de openingstijden?
Natuurlijk heel belangrijk waar onze openingstijden te vinden zijn. Kijk hier voor de openingstijden
van de receptie/shop https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/golfshop, en voor het restaurant
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/restaurants/graan-voor-visch.
Wij zijn 363 per jaar open en passen onze openingstijden aan op het seizoen.
Hoe geef ik een adreswijziging door?
Dit kan heel eenvoudig via 'Neem Contact met ons op' onder 'Contact' op onze site . Wij wijzigen
dit dan direct in onze systemen. https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/contact
Hanteren jullie kledingvoorschriften?
Golfbaan Spaarnwoude vindt kledingvoorschriften en gedragsregels belangrijk. Dat maakt het
immers voor iedereen gemakkelijker. Voor meer informatie:
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dresscode-GolfbaanSpaarnwoude.pdf
Hoe meld ik mij aan voor de Nieuwsbrief?
Dat kan onderaan de homepage van onze site.
Na aanmelding ontvangt u minimaal een keer per maand het laatste nieuws en de leukste acties.
Let op: na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met hierin een link die u dient te
gebruiken om uw aanmelding definitief te maken (opt-in). Pas als deze laatste stap ook gedaan is,
staat u op onze mailinglijst. Wij hebben bewust voor deze aanpak gekozen om zo uw privacy te
waarborgen en er zeker van te zijn dat u ook echt onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Hoe bereik ik een Marshal voor assistentie in de baan?
Onze Marshals zorgen o.a. voor een betere doorstroming in de baan. Ook kunnen zij tijdens uw
verblijf in de baan assistentie verlenen. Marshal nodig? Bel 06 814 23 727
Wat is het noodnummer in geval van ongeluk of calamiteit in de baan?

Uitsluitend als er sprake is van een (levensbedreigende) noodsituatie in de baan, belt u met ons
noodnummer: 06 814 23 726 Voor alle overige meldingen/vragen kunt u bellen met de
caddiemaster op 023 538 55 99 (optie 1) of dienstdoende Marshal op 06 814 23 727.
Wat is Ready Golf? (voor een sneller rondje golf)
Ready Golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er
niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Het is bedoeld voor
strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf
gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler
die het verst van de hole ligt. Meer informatie op onze site:
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2019/12/Tips-voor-Ready-golf.pdf
Zijn er baanregels van toepassing?
Jazeker hebben ook wij regels waar een ieder zich aan te houden heeft. Deze kunt u vinden op:
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2019/12/Baanreglement-2019.pdf
Wat is de procedure tijdens onweer?
Ten tijde van (dreigend) onweer is het betreden van de golfbaan op eigen risico. Lees hier de do’s
and don’ts. https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2019/12/Onweerprocedure-2019.pdf
Kan ik compensatie krijgen als het regent?
Bij golfbaan Spaarnwoude hoeft u nooit bang te zijn dat uw golfdag in het water valt. Koop een
greenfee en ga lekker spelen, mocht u onverhoopt toch veel regen krijgen lees hier dan verder
voor de raincheck.
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/wp-content/uploads/2019/12/Regen-voucher.pdf
Kan ik ook golfles nemen?
Ja, op alle dagen van de week, geven onze professionals les. Een afspraak maken kan telefonisch
of via de agenda op https://spaarnwoudega.proagenda.com/#academy
Meer informatie over lessen vindt u onder
https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/academie/golflessen
Hoe kom ik het snelst bij de informatie die ik zoek?
Er is een zoekoptie toegevoegd aan de witte balk bovenaan rechts bovenaan de homepagina, het
loep symbool. Als je op dit symbool klikt, kun je vervolgens een zoekterm invoeren en wordt de
hele website doorzocht. De resultaten worden in een nieuw scherm getoond. Die resultaten kun je
weer aanklikken en toont dan de pagina of het nieuwsbericht waar de zoekterm is gevonden.
Mijn vraag staat er niet bij.
Geen probleem. Vul hiervoor het formulier in en wij proberen deze zo snel mogelijk te
beantwoorden. https://www.golfbaanspaarnwoude.nl/contact

