Handleiding gebruik Handicart
Onze handicarts zijn eigendom van de Stichting Handicart, en worden ter beschikking
gesteld aan houders van een gebruikerskaart.
Iedere gebruiker dient de aanwijzingen (zie onder) van de club te volgen en toont daarmee
zijn/haar waardering voor het feit, dat de club de handicart op haar baan toelaat.
Diegenen die gebruik willen maken van een handicart dienen in het bezit te zijn van een
gebruikerspasje, dat door de clubconsul Bob Boerma (tel: 06 53427227)
op aanvraag wordt uitgegeven (aanmaaktijd pasje ca. 3 weken). Houders van een
gebruikerspas kunnen op vertoon van de pas ook op andere dan op de eigen baan gebruik
maken van een handicart.
RESERVERING VAN EEN HANDICART
Reservering van een handicart kan maximaal een week van tevoren geschieden bij
de caddiemaster (of bij diens afwezigheid bij het secretariaat).
Noot: Hoge Kleij leden hebben geen voorrang boven derden (met gebruikerskaart).
Minder valide spelers (in bezit van een gebruikerskaart) hebben voorrang boven
valide spelers. Deelnemers aan een door de WHC georganiseerde wedstrijd hebben
voorrang.
Bij deelname aan een wedstrijd:
Bij inschrijving aangeven dat u een handicart wilt gebruiken, én deze reserveren bij
de caddiemaster. N.B. Wedstrijdleiding reserveert géén handicart voor u!
De sleutels zullen u door de wedstrijdleiding, tegen betaling van het verschuldigde
bedrag, worden uitgereikt en na afloop dient u deze weer bij haar in te leveren.
Reserveren voor gebruik op zaterdag/zondag/feestdagen: tot 16.00 uur op de vrijdag
daaraanvoorafgaand (of 16.00 uur op de dag voor de feestdag, indien deze in de
week valt) bij de caddiemaster. In de periode 1 november tot 1 maart reserveren vóór
13.00 uur.
De caddiemaster geeft de sleutels (en stroomonderbreker) in een enveloppe af aan
de bar, waar u deze kunt opvragen. Na terugplaatsen van de Handicart de enveloppe
met de sleutels én het verschuldigde bedrag in de brievenbus van het caddiehome
deponeren, tenzij door de caddiemaster anders is aangegeven.
ANNULERING VAN EEN RESERVERING
Kunt u onverhoopt niet spelen ?
Door de week de caddiemaster meedelen, dat u de reservering van de Handicart annuleert.
Bij een wedstrijd: de wedstrijdleiding én ook de caddiemaster inlichten.
In het geval, dat de sleutel op u wacht bij de bar (zaterdag/zondag/feestdag) de bar
informeren.
Bestrijd het “ZWARTRIJDEN”
Als iemand zonder betaling meerijdt schendt de huurder/gebruikerskaarthouder niet alleen
de regels van de Stichting Handicart maar vooral het vertrouwen dat in hem/haar werd
gesteld.
De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven die gelden voor meerijders (te weten
€ 4,= voor een kaarthouder, € 7,= voor anderen, ook indien alleen de golftas “meereist”) en is
verantwoordelijk voor de correcte naleving/afdracht ervan.
PARKEERPLAATS
Van de vijf speciaal voor gebruikers van een handicart gereserveerde parkeerplaatsen mag
alleen gebruik worden gemaakt op de speeldag, en indien ook daadwerkelijk een handicart
gebruikt wordt.

HANDLEIDING GEBRUIK IN DE BAAN
Gebruik van de Handicart door maximaal twee personen met hun golfuitrusting
Gebruik zoveel mogelijk de paden en rijd verder alleen over de fairway, dus niet door
(semi) rough noch in het bos (bal in rough/bos? Kar op de fairway laten en te voet
zoeken).
Volg de aanwijzingen in de baan door middel van bordjes en witte belijningen
Kom nimmer op de greens en tees
Vermijd de foregreen, inclusief apron en de schuine kanten van tees, bunkers en
green. Kom niet binnen 3 meter van de bunkerranden.
Rijd rustig en maak geen scherpe bochten. Vooral bij regen en natte baan: niet te
snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen; schakel alleen in de vooruit of
achteruit bij volledige stilstand.
In stilstand: druk de pedaal van de parkeertstand in (dat is het verhoogde gedeelte
links bovenaan op het rempedaal).
HANDLEIDING GEBRUIK STALLING VAN EEN HANDICART
U krijgt uitgereikt aan sleutelbosje met drie sleutels: één sleutel t.b.v. de deur van de
stalling, en twee t.b.v. de cart.
De sleutels en de carts zijn genummerd 1. t/m 7.
Steek de sleutel van de deur in de contactdoos, bevestigd aan de buitenkant van de
deur (voor elke deur een aparte contactdoos), draai deze een halve slag om, weer
terug en neem hem er uit. De deur opent vervolgens automatisch.
Ontkoppel de accukabel en rij de kar langzaam en voorzichtig uit de stalling. De deur
sluit automatisch (na ca. 5 minuten).
Bij terugkeer de kar inrijden tot de voorbanden de trottoirband raken. Sleutels uit de
kar nemen en accukabel aansluiten. De deur sluit automatisch (na ca. 5 minuten).
Komt u uit de baan laat dan de handicart s.v.p. niet (met de sleutel in het contact) bij
het clubhuis staan, maar rijdt hem direct naar de stalling!
Laat na gebruik de Handicart opgeruimd achter (resten in de vuilnisbak, alles op zijn
plaats en ook de volgende gebruiker kan opgeruimd verder).
Als de caddiemaster bij uw terugkomst niet aanwezig is, de sleutel in de brievenbus
van de toegangsdeur van het caddiehome deponeren (met het verschuldigde bedrag
indien niet reeds voldaan).
Bij beschadiging van een Handicart (door aanrijding etc.) geldt een eigen risiko, per
geval, van € 100,= die voor rekening is van de berijder. Een schadeformulier dient in
samenwerking met de caddiemaster of het secretariaat te worden opgemaakt.
Schade aan derden toegebracht is eveneens voor rekening en verantwoording van
de berijder.
GPS Systeem
Alle bij ons gestationeerde Handicarts uitgerust met een zgn. GPS-systeem.
Dit houdt in, dat indien u een zgn. “verboden gebied” inrijdt de Handicart stil gaat staan en
een piepsignaal geeft. U dient dan achteruitrijdend het gebied te verlaten tot het signaal
stopt.
Tot “verboden gebied” behoren:
greens
aprons
omgeving van bunkers
tees en omgeving
bos
rough
vochtgevoelige plekken
en eventueel niet hierboven genoemde plaatsen, en welke dat zijn merkt u vanzelf.
De kar stopt.

Het doel: nog betere bescherming van de baan, waar we allemaal belang bij hebben. Op
deze wijze kunnen de Handicarts, in redelijke mate, bovendien langer blijven rijden, met
name ook in de winterperiode.
TOT SLOT:
Rij altijd en overal langzaam
Rij op paden en op faiways
Rij niet in de rough noch in het bos
Rij niet op aprons of nabij bunkers
Dank voor uw oplettendheid!
GEBRUIKERSTARIEVEN
Rijder met gebruikerskaart
Meerijder met gebruikerskaart
Meerijder zonder gebruikerskaart
Rijder zonder gebruikerskaart
Gebruik t.b.v. een evenement

__
€ 4,=
€ 4,=
€ 7,=
€ 20,=
€ 50,=

(Clubconsul Stg. Handicart Golfclub “De Hoge Kleij”: B. Boerma, tel 06-53427227).

