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  Protocol gebruik en overdracht  

  marshalkar gedurende het golfseizoen 

 

Behalve de door de club aangewezen marshals kan de marshalkar ook door commissies en 
wedstrijdleiding gebruikt worden tijdens hun wedstrijden en activiteiten.  
Het marshalseizoen loopt van april t/m oktober. Gedurende deze maanden zullen  marshals, 
commissies/wedstrijdleiding het beheer van de marshalkar op enig moment aan elkaar 
kunnen overdragen. 
 
Gedurende het marshalseizoen 
De marshal doet zijn/haar marshaldienst in overleg met de caddiemaster. Daarbij wordt er 
rekening mee gehouden dat gedurende wedstrijden de commissies de marshalkar tot hun 
beschikking hebben.  
 
Wanneer marshals en commissies/wedstrijdleiding op een dag afwisselend gebruik maken 
van de marshalkar, dient overdracht plaats te vinden.  
 
De procedure voor het in gebruik nemen en stallen in de buggyloods van de marshalkar is 
bekend bij alle marshals en staat vermeld in de Marshal Richtlijnen. 
 
Als de wedstrijdstrijdleiding of een commissie als eerste op een dag de marshalkar wil 
gebruiken, dient de benodigde sleutelbos bij de bar van het restaurant  opgehaald te 
worden. Geef daarbij uw naam en gsm-nummer op aan het barpersoneel. Daarna kan de kar 
in gebruik genomen worden.  
 
Overdracht van het beheer van de marshalkar van de verschillende gebruikers (marshals en 
commissies) kan geschieden door overhandiging van de sleutelbos aan de volgende 
gebruiker van de marshalkar of aan het barpersoneel.  
 
In geval er geen overhandiging plaatsvindt, dient dit gemeld te worden aan de 
caddiemaster. Het moge duidelijk zijn dat dan degene die het laatst de marshalkar heeft 
gebruikt verantwoordelijk is voor het stallen in de buggyloods, de stekker aan te sluiten aan 
de oplader, de kanteldeur te sluiten en de sleutelbos in te leveren bij de medewerkers van 
het restaurant.  
 
Buiten het marshalseizoen  
Gedurende deze periode vindt geen overdracht plaats en is de commissie/wedstrijdleiding 
verantwoordelijk voor het ophalen, het gebruik, het stallen van de marshalkar en het 
afsluiten van de buggyloods. 
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Onderhoud marshalkar 
Zowel in als buiten het marshalseizoen worden de marshalkar-gebruikers verzocht vóór het 
terugplaatsen van de kar in de buggyloods deze schoon te maken en na stalling correct aan 
te sluiten aan de oplader.   
 
Meld eventuele mankementen (problemen met de kar) aan de kar altijd aan de 
caddiemaster. 
 
 
 

Capelle aan den IJssel, januari 2019 
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