Speeltijdenregeling Golf Wouwse Plantage
A)

Algemene informatie - Teereserveringen

•

De starthole wisselt om de week, in de oneven weken wordt gestart op De Plantage,
in de even weken wordt gestart op De Bleekloop.

•

Er wordt gestart om de zeven minuten.

•

Na aankomst op de club bent u verplicht zich te melden bij de caddiemaster. Ook als u alleen gebruik
maakt van de oefenfaciliteiten.

•

Een flight bestaat uit maximaal vier personen. Een 2- en 3-bal zijn toegestaan indien de gezamenlijke
playing handicap niet hoger is dan 108, voor een 4-bal geldt een maximum van 90.

•

Een teereservering, voor groepen vanaf 12 personen of meer, kan worden aangevraagd bij de
accountmanager – tessa@golfwouwseplantage.nl.

•

We kennen bij GWP drie dagdelen, namelijk:
- tot 12:00 uur
- 12:00 tot 15:30 uur (prime time)

- na 15:30 uur (twilight)

Van 1 april tot 1 oktober gaat vanaf 15:30 uur het twilight tarief in, vanaf deze tijd vervallen alle restricties
m.b.t. de dagdelen van het maximum aantal spelers, de handicaplimiet blijft van toepassing.
•

Leden met introducés, greenfee- en gastvrijheidsspelers kunnen 14 dagen voor de speeldag reserveren
via de caddiemaster met inachtneming van de tijden; zie artikel C.

•

De tarieven van de greenfees vindt u terug op onze website:
https://www.golfwouwseplantage.nl/golfen/tarieven-greenfee

B)

Categorieën spelers

•

De diverse groepen spelers vallen onder de volgende categorieën, voor de afzonderlijke voorwaarden kunt
u terecht bij het artikel van deze groep (zie letter):
Greenfee
E) Greenfeespelers
F) Gastvrijheidsspelers
G) NGF/PGA Professional
H) NGF Goldcardhouder
L) Registratie kaarthouders
M) NGF Competitie
N) Greenfeevoucher
O) 10 Rittenkaart

Leden
I) Leden
J) Floating Membership
K) Corporate Members

Anders
I) Introducés
P) Gebruiker oefenfaciliteiten

C)

Overzicht starttijden

Introducés, greenfeespelers en spelers die gebruik maken van de gastvrijheidsregeling zijn van harte welkom
op de volgende dagen en tijden:

Greenfee / Gastvrijheid
14 dagen voor de speeldag

Introducé (+ lid)
14 dagen voor de speeldag

Maandag

Vanaf 12:00uur

De gehele dag

Dinsdag

Vanaf 12:00uur

De gehele dag

Woensdag

Vanaf 12:00uur

De gehele dag

Donderdag

Vanaf 12:00uur

De gehele dag

Vrijdag

Vanaf 12:00uur

De gehele dag

Zaterdag

De gehele dag

De gehele dag

Zondag

De gehele dag

De gehele dag

D)

Groepsreserveringen

•

Vanaf 12 personen wordt een reservering een groepsreservering.

•

Maximaal 144 spelers of 4 groepen per week. Maximaal één groepsreservering per dag toegestaan.

•

Per maand zijn vier groepsreserveringen in het weekend na 12:00 uur toegestaan.

•

Op een dagdeel met een groepsreservering, zijn er maximaal twee flights greenfeespelers toegestaan.
Op deze dag zijn er geen gastvrijheidspelers toegestaan.

E)

Greenfeespeler

•

Greenfeespelers dienen te allen tijde te informeren naar de speelmogelijkheden en kunnen maximaal 14
dagen van tevoren bij de caddiemaster een teetime vastleggen. Een reservering voor greenfee aanvragen
is mogelijk via tel: 0165-377100 of per mail naar gwp@golfwouwseplantage.nl.

•

Greenfeespelers dienen in het bezit te zijn van een geldig Golfvaardigheidsbewijs.

•

Maximaal vier flights greenfeespelers toegestaan per dag (prime time), waarvan maximaal twee flights
met de gastvrijheidsregeling.

•

Op een dagdeel met een groepsreservering, zijn er maximaal twee flights greenfeespelers toegestaan.

•

Een 1-bal is niet toegestaan.

F)
•

Gastvrijheidsspelers
Spelers die gebruik willen maken van de gastvrijheidsregeling kunnen maximaal 14 dagen voor de
geplande speeldatum een starttijd aanvragen bij de caddiemaster. Dit is mogelijk op de dagen en tijden die
vermeld staan onder punt C. Reserveren is mogelijk via 0165-377100 of per mail via
gwp@golfwouwseplantage.nl.
Vereniging

Telefoonnummer Website

Domburgsche Golfclub
Golf & Countryclub Geijsteren
Golfclub Cromstrijen
Oosterhoutse Golfclub
Lochemse Golf & Countryclub
Golfclub De Hoge Kleij
Golfclub Grevelingenhout
Golf & Country Club Lauswolt
De Zuid-Limburgse G&C Club ''Wittem''
De Gelpenberg

0118-586106
0478-531809
0186-654455
0162-421210
0573-250187
033-4616944
0111-482650
0512-383590
043-4551254
0591-371929

www.domburgschegolfclub.nl
www.golfclubgeijsteren.nl
www.golfclubcromstrijen.nl
www.ogcgolf.nl
www.lochemsegolfclub.nl
www.hogekleij.nl
www.grevelingenhout.nl
www.golfclublauswolt.nl
www.zlgolf.nl
www.dgcdegelpenberg.nl

•

Het gereduceerde 18 holes gastvrijheidstarief voor Golf Wouwse Plantage bedraagt €45,00.

•

Per dagdeel mogen er maximaal twee flights met de gastvrijheidsregeling spelen.

•

Op een dagdeel waar een groepsreservering staat, zijn gastvrijheidsspelers niet toegestaan.

•

Een 1-bal is niet toegestaan.

G)
•

H)
•

I)

NGF/PGA-professional
Professionals die niet aan GWP verbonden zijn kunnen, alleen op maandagen, tweemaal op jaarbasis
greenfeevrij spelen. Zij dienen van tevoren te informeren naar de speelmogelijkheden en voor het spelen
zich aan te melden bij de caddiemaster.
NGF Goldcardhouder
NGF Goldcardhouders van een bij de NGF aangesloten vereniging, kunnen één greenfeevrije ronde lopen
op GWP per jaar.
Leden

•

Leden dienen vooraf in E-Golf4u/Teetime module kenbaar te maken dat men een 9 holes of 18 holes
ronde gaat lopen. Het inschrijven voor een starttijd op de dag zelf, kan op ieder moment van die dag. Voor
de tien daaropvolgende dagen, kan men twee starttijden reserveren. (de tiende dag vanaf 12:00 uur).

•

Leden boeken een starttijd via de website: Leden > E-Golf4u > Teetime – Starttijd reserveren.

•

Leden kunnen maximaal twee dagen van tevoren een starttijd boeken op de tweede baanlus voor 9 holes.
Dit kan via onze caddiemaster bij de receptie of telefonisch (0165-377100, keuze 1).

•

Leden spelend met introducés kunnen 14 dagen van tevoren bij de caddiemaster een afslagtijd laten
vastleggen; zie artikel C.

•

Bij het annuleren van een reservering met introducé, vervalt de gehele starttijd.
o Indien het lid zijn starttijd voortijdig verwijdert, wordt de introducé zonder melding verwijdert.

•

Introducés dienen in het bezit te zijn van een NGF Golfvaardigheidsbewijs.

•

Een lid van GWP mag per keer maximaal drie introducés uitnodigen, binnen zijn eigen flight.

•

Op jaarbasis mag een introducé maximaal vijf keer uitgenodigd worden en hij/zij speelt dan op basis van
het introductietarief, daarna speelt men voor het normale greenfeetarief.

•

Leden kunnen bijboeken zodra een flight met andere leden niet vol is. Ook de caddiemasters kunnen
flights samenvoegen bij drukte.

J)

Floating Membership

•

Floating Membership sponsoren kunnen 45 dagen van tevoren zelf of via de caddiemaster een starttijd
vastleggen. De speler die gebruik maakt van de Floating Membership dient een geldig NGF
Golfvaardigheidsbewijs te bezitten.

•

De gebruiker van de Floating Membership Label moet zich voor zijn/haar starttijd melden bij de
caddiemaster, die hem/haar zal registreren in de sponsoren map en een Floating Member label zal
verstrekken.

K)

Corporate Member

•

Corporate members kunnen 45 dagen van tevoren via de caddiemaster een starttijd laten vastleggen. Hun
gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig NGF Golfvaardigheidsbewijs.

•

De introducé van de Corporate member moet zich voor zijn/haar starttijd melden bij de caddiemaster.

•

De caddiemaster zal dit registreren in de sponsoren map en een greenfeekaart verstrekken.

L)

Registratie kaarthouders (handicapregistranten)

•

Registratiekaarthouders hebben dezelfde status als een greenfeespeler. Indien zij op GWP willen spelen
dienen zij te allen tijde te informeren bij de caddiemaster naar de speelmogelijkheden en kunnen maximaal
14 dagen van tevoren bij de caddiemaster een afslagtijd vastleggen.

•

Registratiekaarthouders dienen in het bezit te zijn van een geldig NGF Golfvaardigheidsbewijs of
Baanpermissie van een GWP-teaching-professional.

•

Registratiekaarthouders van GWP ontvangen jaarlijks een 18 holes greenfee voucher van GWP. Deze is
geldig in het jaar van uitgifte.

•

Registratiekaarthouders kunnen geen rechten ontlenen als zijnde een lid van een Golfclub, zoals
registratiekaarthouders van golfverenigingen die gebruik willen maken van de gastvrijheidsregelingen.

M)

NGF Competitie (oefenronde & voorspelen)

•

Vanaf 1 februari t/m maart is een starttijd te reserveren bij de caddiemaster, voor spelers die NGFcompetitie spelen en ingedeeld zijn bij een team van GWP.

•

Teams in de hoofdklasse
(wederkerigheid)
Teams in de andere klassen

•

- voorspeeltarief €0,00
- voorspeeltarief €40,00

•

Maximaal 6 spelers per team kunnen gebruikmaken van het voorspeeltarief, bij meer dan 6 spelers betalen
deze het op dat moment geldende greenfee tarief.

•

Bij het spelen van meer dan 18 holes op dezelfde dag, dus 27 of 36 holes, wordt niet meer dan één keer
het voorspeeltarief gerekend.

•

Op een dag met competitie(voor)spelers, zijn maximaal vier flights greenfeespelers toegestaan.

N)

Niet lid, spelend met Greenfeevoucher

•

Door Golf Wouwse Plantage zijn greenfeevouchers uitgegeven: Greenfeevoucher 18 holes gast.

•

Greenfeevouchers 18 holes gast, worden door leden of sponsoren gegeven aan hun relaties.
De gasten die zelfstandig willen komen spelen op GWP dienen te allen tijde te informeren bij de
caddiemaster naar de speelmogelijkheden en kunnen maximaal 14 dagen van te voren bij de
caddiemaster een afslagtijd laten vastleggen.

•

Zij dienen in bezit te zijn van een geldig NGF Golfvaardigheidsbewijs, baanpermissie van een GWP
professional of buitenlands Golfvaardigheidsbewijs.

•

Na registratie zal de greenfeevoucher door de caddiemaster worden ingenomen en een greenfeekaart
worden verstrekt.

O)

Niet lid, 10 rittenkaart GWP

•

Niet leden kunnen bij de GWP-golfprofessionals golflessen volgen om hun baanpermissie te behalen.
Zolang zij lessen volgen of baanpermissie hebben gehaald bij GWP, kunnen zij éénmalig in aanmerking
komen voor een 10 rittenkaart.

•

Deze kaart is tot 6 maanden na uitgifte geldig.

•

Zomerperiode (april t/m oktober) starten vanaf 15:00 uur. Winterperiode (november t/m maart) starten
vanaf 14:00 uur.

•

Planning van de starttijd kan maximaal 10 dagen vooraf in overleg met de caddiemaster.

•

De speler met baanpermissie dient zich, voordat hij de baan ingaat, te melden bij de caddiemaster om zijn
ronde te registreren.

•

Er wordt geen verschil gemaakt of een ronde 9 of 18 holes is.

P)

Niet lid, gebruikmakend van de oefenfaciliteiten GWP

•

Niet leden kunnen gebruikmaken van de oefenfaciliteiten van GWP te weten de drivingrange en
oefenholes.

•

Voor het gebruik van deze faciliteiten dient men zich vooraf te melden bij de caddiemaster.

•

Als men in het bezit is van een Golfvaardigheidsbewijs, Baanpermissie danwel les heeft van een GWPprofessional, mag men zelfstandig oefenen op de drivingrange en oefenholes.
Als men geen GVB of baanpermissie heeft dan mag men niet zelfstandig spelen, alleen in aanwezigheid
van een lid van GWP waarbij het lid de verantwoording heeft voor het gedrag van de gast.

•

Om gebruik te maken van de oefenfaciliteiten dient met in het bezit te zijn van een geldige drivingrange
dagkaart, maandkaart of 3 maandenkaart. Deze kaarten zijn aan te schaffen bij de caddiemaster.

