
  
1 februari 2021 

 

Budddyservice 
 

1. Inleiding 
 

Golfclub Echt-Susteren heeft sinds enkele jaren een buddyservice. Wij maken onze nieuwe 
leden graag attent op de mogelijkheid om van deze service gebruik te maken.  Het spreekt 
voor zich, maar een buddy is niet verplicht, het blijft een service vanuit de club. 
 
Indien (nieuwe) leden gebruik willen maken van deze service komt de aanmelding binnen bij 
de secretaris en deze zal ervoor zorgen dat een buddy wordt toegewezen. In onderling overleg 
(nieuw lid en buddy) worden vervolgens afspraken gemaakt. 
 

2. Taken van de buddy 
 
Het is de bedoeling dat deze buddy dan de nieuwe leden wegwijs zal maken binnen de 
golfclub, alsmede op en rond de baan. Dat kan zijn door met het nieuwe lid 1 of 2 keer de 
baan te lopen. De buddy is ook een vraagbaak voor zaken zoals bijvoorbeeld: 

• bijzonderheden van de baan; 
• golfetiquette (zie samenvatting golfetiquetteregels van de golfbaan en golfclub); 
• lessen bij de pro; 
• boeken van starttijden via de tee time module; 
• helpen bij de wedstrijdinschrijving; 
• ondersteuning bij de puntentelling; 
• introductie bij medeclubleden en  clubevenementen. 

 
Uiteraard zullen de accenten bij een nieuw lid met de nodige golfervaring anders liggen dan 
bij een beginnend golfer. 
 
      3. Wat is de buddy niet 
 
De buddy is er niet voor om specifieke speltechnische ondersteuning te geven. Dat is de taak 
van de pro. De buddy kan  doorverwijzen naar de pro, waarbij het vervolgens aan het nieuwe 
lid is om al of niet hieraan gevolg te geven.  
 
Dit betekent overigens niet dat tijdens “het rondje in de baan” er helemaal geen zaken aan de 
orde kunnen komen zoals bijvoorbeeld oplijnen, maar de buddy moet terughoudend zijn met 
specifieke speltechnische ondersteuning. 



 
4. Eisen te stellen aan een buddy 

 
Een buddy dient een goed begrip van het golfspel te hebben en goed inzicht in de baan en de 
vereniging. Uitgangspunt is dat een buddy een hcp van 36.0 of lager moet hebben. 
Daarnaast wordt de buddy geacht de golfetiquetteregels goed te kennen en in staat zijn om 
deze over te brengen op de nieuwe leden.  

5. Etiquetteregels 

De ervaring leert dat veel beginnende golfers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de golf-
etiquette. Maar niet alleen de beginnende, ook de geoefende golfer neemt de regels af en toe 
met het bekende “korreltje zout”. De buddy kan het nieuwe lid wijzen op de belangrijkste 
etiquetteregels. De golfclub heeft een notitie opgesteld waar de meest elementaire 
golfetiquetteregels op basis van enkele aandachtsvelden overzichtelijk worden gepresenteerd. 
 
        6.     Indien vragen 
 
Indien er vragen opmerkingen of anders punten zijn, kun je je wenden tot de secretaris: 
secretaris@golfclubecht-susteren.nl 

 

 

         
        

 


