
 

 

DIGITALE BALLENSPIRAAL 
 
 

De Digitale ballenspiraal wordt steeds geavanceerder om het gebruiksgemak voor leden, gasten en de 

doorstroomsnelheid in de baan te bevorderen. Wij brengen u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. 

Graag uw aandacht voor onderstaande informatie. 

 

9 Holes baan 
Eind maart zal ook de 9 holes baan gebruik maken van de digitale ballenspiraal. Het startbordsysteem met 

de bordjes komt te vervallen. Flights dienen te worden aangemaakt op de kiosk in het clubhuis of op de 

kiosk in het receptiegebouw. De drie schermen (receptie, clubhuis, restaurant) laten straks beide 

ballenspiralen op één scherm zien. 

 

Nieuwe opties digitale ballenspiraal 
Vanaf maandag 4 maart kunt u per SMS de flight inchecken.  

1. Maak uw flight aan op de kiosk met alle gewenste spelers. 

2. De eerste ingevoerde speler van de flight ontvangt de SMS. 

3. De eerste flight in de ballenspiraal ontvangt geen SMS. Check in op de kiosk. 

4. Vanaf de tweede wachtende flight in de ballenspiraal, ontvangt de eerste speler de SMS. 

5. De SMS kondigt aan dat u zich gereed kunt maken om u naar de teebox te begeven, u heeft dan 

één flight voor u. 

6. In de SMS staat een URL, indien u daar op klikt, komt u op een webpagina. Via deze webpagina 

checkt u uw flight in als de gehele flight compleet is bij de teebox. 

7. Uw flightnummer in de SMS geeft de speelvolgorde aan, niet welke flight eerder heeft ingecheckt. 

 

Met het inchecken via het SMS bericht hoeven spelers niet meer naar binnen te lopen om flights in te 

checken. In het SMS bericht wordt duidelijk het flightnummer getoond. Het flightnummer is bepalend voor 

de speelvolgorde en dienen de flightspelers goed te onthouden. 

 

Gebruikt u geen telefoon of heeft u uw mobiel niet mee, uiteraard geen probleem, U kunt binnen op de 

kiosk uw flight inchecken zoals u nu ook al doet.  

 

Onthoud het flightnummer niet de personen 
De namen van de personen in de eerstvolgende flight zijn niet van belang. Vraag het flightnummer aan de 

wachtende flight als u de speelvolgorde niet weet. 

 

Aanmaken flight 
Voer de flight in met alle spelers van uw flight. 

Waarom? 

Vanaf maandag is het mogelijk voor de receptie om het aantal spelers voor een flight te wijzigen. Voor de 

doorstroming in de baan is het van belang om te weten uit hoeveel spelers uw flight bestaat. Kunt u niet 

meer dan twee spelers aanmaken in de flight dan betekent dit dat u uitsluitend met tweeballen kunt spelen. 

  



 

Vierballen 
Vierballen zijn voor 13:00 uur volgens het baanreglement* niet toegestaan, mits de receptie toestemming 

geeft. Wilt u voor 13:00 uur met een vierbal starten dan willen wij u vriendelijk verzoeken om uw vierbal 

verzoek in te dienen bij de receptie. De receptie kan de flight, na toestemming, aanpassen naar vier 

personen. De receptie maakt de afweging aan de hand van de drukte in de baan, weersomstandigheden, 

spelvorm en speelsnelheid van de desbetreffende spelers. 

 

Starten op hole 10 
Flight dient te worden aangemaakt op de kiosk. Flights die willen starten op hole 10 verzoeken wij 

vriendelijk om toestemming te vragen aan de receptie of marshal. Na overleg met de receptie of marshal 

kan de flight worden aangepast op de ballenspiraal. 
Let op;  

 starten op hole 10 geeft geen standing op hole 1. Er kan niet worden geritst.  

 gelieve niet zonder toestemming starten op hole 10 in verband met het ophouden van het aantal 

wachtende flights. 

 

Flights achter elkaar inchecken 
Het is niet meer mogelijk om meerdere flights achter elkaar in te checken. Tussen iedere flight zit 3 minuten 

wachttijd. Inchecken wanneer u zich naar de teebox begeeft is van groot belang. Het bepaalt de 

doorstroomsnelheid in de baan en een soepele start voor alle flights.  

 

Geschatte wachttijd op de website 
Vanaf eind maart is het mogelijk om de geschatte wachttijd bij de baanstatus op de website te zien. De 

geschatte wachttijd wordt berekend op basis van het aantal wachtende flights in de digitale ballenspiraal. 

Wij hopen u hiermee meer inzicht te geven in de speelmogelijkheden.  

 

 
 

* baanreglement staat vermeld op de website 

Resumé 
1. Neem uw telefoon mee naar de baan 
2. Overleg met uw flightgenoten welke eerste speler wordt ingevoerd in de flight 
3. Onthoudt uw flightnummer 
4. Check in na ontvangst van de SMS bij de teebox 
5. Meer gemak voor uzelf, uw medespelers en de medewerkers 
6. Veel golfplezier! 

 
 


