
INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN 
 
 
LIDMAATSCHAP NIEUWE LEDEN 

 
Er is een WhatsApp groep voor nieuwe leden die nog weinig contacten binnen de club 
hebben en een golfmaat zoeken om mee te spelen.  Een incidentele afspraak kan 
natuurlijk. Een mail na naar ledencommissie@sallandsche.nl met naam en 06-nummer 
en op verzoek wordt u aan groep toegevoegd. 

- WHS-Handicap 
Voor onervaren golfers is vooral de informatie “Van Niets tot WHS-handicap” van belang. 
Daarin staat beschreven hoe golfbaanpermissie kan worden verkregen en vervolgens 
handicap 54. Van Niets tot WHS-handicap 

- Handicapbegeleiding 
De beginnende golfer bieden wij graag begeleiding om het golfspel te verbeteren.  Die 
extra begeleiding wordt op de Sallandsche gegeven door leden van de 
‘handicapbegeleidingscommissie ‘. De begeleiding is een aanvulling op de activiteiten 
van de mentoren die zijn gekoppeld aan nieuwe leden.  
Handicapbegeleiding Inschrijving handicapbegeleiding 

- Mentoren 
Op de Sallandsche koppelen we nieuwe leden aan een mentor. De rol van de mentor is 
u gedurende het eerste jaar begeleiden als daar behoefte aan is. De mentor speelt 
regelmatig met u, betrekt u bij wedstrijden en evenementen en maakt u wegwijs binnen 
de club. Heeft u voldoende contacten binnen de club en u vindt verder uw eigen weg, 
dan is dat natuurlijk ook prima. U kunt ook zelf een mentor uitzoeken binnen de 
Sallandsche. Als u geen mentor kan vinden neem dan contact op met ledencommissie 
via ledencommissie@sallandsche.nl.  
 

GOLFLES/GOLFSCHOOL 
 

- Professionals John Balvert en Arnoud van Opijnen begeleiden naar Voorlopige 
Baanpermissie . (Groeps)lessen: opgeven telefonisch per mail, internet (Arnoud) of boek 
in de hal (John). Golfschool 

 
REGELGEVING SPELEN IN DE BAAN, PERMISSIE, REGELEXAMEN, HANDICAP 
BEHALEN, ETIQUETTE EN DRESSCODE 
 

- Voor informatie zie besloten deel van de site onder “Commissies en Spelende Groepen“, 
vervolgens onder “Handicap- en Regelcommissie”. Toegankelijk met wachtwoord dat 
nieuwe leden hebben ontvangen van het secretariaat. 

- Voor onervaren golfers is vooral de informatie “Van Niets tot EGA-handicap” van belang. 
Daarin staat beschreven hoe Golfbaanpermissie kan worden verkregen en vervolgens 
handicap 54. Van Niets tot WHS-handicap 

- Handicapbegeleiding 
De beginnende golfer bieden wij graag begeleiding om het golfspel te verbeteren.  Die 
extra begeleiding wordt op de Sallandsche gegeven door leden van de 
‘handicapbegeleidingscommissie ‘. De begeleiding is een aanvulling op de activiteiten 
van de mentoren die zijn gekoppeld aan nieuwe leden.  
Handicapbegeleiding Inschrijving handicapbegeleiding 

- Informatie over de nieuwe handicapregels in 2021 staat ook hier op de site: World 
Handicap System (WHS). 
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- Regelgeving rond etiquette, permanente plaatselijke regels, Qualifying en invoeren 
Qualifying-kaart via Ledenportaal staat ook daar op de site onder Infoboek HRC en Local 
Rules. Speelplezier, plaatselijke regel & Dresscode 

- Dresscode. “Golf is een vrijetijdssport. Daarbij wordt sportieve (golf)kleding gedragen. 
Deze kleding is “passend”. Een broek, short, rokje, golfjurkje kan allemaal. Iets van een 
kraagje en enige bedekking wordt gewaardeerd, dus geen spaghettibandjes of T-shirts 
en naveltruitjes. Spijkerbroeken zonder al te veel rafels en gaten kunnen zeker. Natuurlijk 
draagt u golfschoenen of sportschoenen vergelijkbaar met golfschoenen.”  

- Regelexamen, georganiseerd door de HRC, (maart t/m oktober 1x p.m.);  
  

 
SPEELMOGELIJKHEDEN 
 

- Starttijden boeken en Wedstrijdinschrijving. 
Dit vindt plaats via Proware. Als u daar nog niet vertrouwd mee bent, vraag u mentor of 
aan een lid van de ledencommissie. Proware Dashboard of via ledeninformatie via de 
homepagina.     

- Wedstrijden binnen de club  
clubkampioenschappen, Zilverwedstrijden en Q-wedstrijden, alsmede 
gezelligheidswedstrijden. Wedstrijdregister. Informatie Wedstrijdcommissie 

- Competitie  
Op de Sallandsche wordt fanatiek competitie gespeeld in verschillende categorieën. Alle 
informatie voor de captains en coördinatoren van teams die op de Sallandsche spelen, 
vindt u terug op Competitie. 

- Heerenavond op dinsdag (oorspronkelijk) voor werkenden met een WHS-handicap. 
Zomer 16.30 uur, winter om 13.00 uur. 1x per maand qualifyingwedstrijd (Balvert 
Bokaal). Heerenavond 

- Damesdag elke dinsdag, (standing) van 10.30 tot 13.00 uur. 1x  per maand kleine en 
grote Po, alsmede maandbeker. Informatie Damescommissie 

- Seniorenwedstrijden georganiseerd door de Seniorencom.sie op maandag en 
vrijdag, 1 x p.m. een qualifyingwedstrijd. Informatie 50+ commissie 

- Zomeravondwedstrijd op woensdag, medio juni-medio augustus, 9 holes, inschrijven of 
inlopen vanaf 17.30 uur.  

- Diverse gezelschappen:  
The Old Sockets (65+ op uitnodiging), donderdag. The Old Sockets. 
Swinging Hookers (op uitnodiging) woensdag. Informatie Swinging Hoekers  
Beide groepen zijn bereid om nieuwe (proef)leden met een handicap een paar keren 
te laten meespelen. 

- Hole 19 
 
FACALITEITEN 
 

- Handicart 
U ziet ze op bijna iedere golfbaan: handicarts. De Sallandsche heeft er 7. Indien u er 
gebruik van wilt maken kijk op onze site. Informatie Handicarts 
 
Stokkenloods 
Indien u uw golfuitrusting wilt achterlaten op de club dan is mogelijk (mits beschikbaar) 
een locker in de stokkenloods iets voor u. Informatie Stokkenloods 
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