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Beste marshals,
Hartelijk dank voor jullie aanmelding om jullie op te geven als vrijwilliger. De Belgian Knockout
oftewel BKO zal na afwezigheid van 18 jaar terug prijken op de kalender van de European Tour 2018.
De locatie waar het 4-daagse tornooi doorgaat is Rinkven International Golfclub, Antwerpen, België.
Met dit document willen we aangeven wat de functie precies inhoudt, zodat iedereen goed
geïnformeerd aan de voorbereiding van het BKO-event kan beginnen.

Organisatie BKO
PietersProductions - Promotors – …
Rinkven International Golfclub – Hosting club
Golf Vlaanderen – Vrijwilligerswerking

Programma BKO – DO tem ZO
Donderdag & Vrijdag*
1e en 2e ronde: Starten op tee 1 en 10 tussen 07u30-09u20 & 12u20-14u10 (einde voorzien rond
19u00)

Zaterdag*:
•
•
•

1e Knockout ronde / 32 matchen: start tussen 7u30-10u10 op tee 1 & 10 (einde tussen 9u2012u00)
2e Knockout ronde / 16 matchen: start tussen 11u30-12u40 op tee 1 & 10 (einde tussen 13u2014u30)
3e Knockout ronde / 8 matchen: start tussen 14u30-15u40 op tee 10 (einde tussen 16u2017u30)

Zondag*:
Op zondag wordt er enkel op hole 10-18 gespeeld.
•
•
•
•

Kwartfinales: start tussen 9u30-10u14 (einde tussen 11u20-12u05)
Halve finales: start tussen 12u20-12u35 (einde tussen 14u10-14u25)
3e & 4e plaats: start om 15u
Finale: start om 15u15 (einde rond 17u15)

Zoals je kan zien, zal er vanaf 14u30 op zaterdag enkel nog op de back nine gespeeld worden (hole 1018). Op zondag wordt er ook uitsluitend op holes 10-18 gespeeld.
*Deze tijdstippen louter indicatief zijn, en uiteraard opnieuw onderhevig zijn aan weersomstandigheden,
snelheid van het spel.
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Organisatie vrijwilligers – Golf Vlaanderen
Algemene Organisatie
Jochem Sueters: Algemene Coördinatie Marshal & Scoring
Jochem zal verantwoordelijk zijn voor alles op en rond de baan. Van de hole marshals,
caddies, starters, scoring team, etc. Dit betekent onder andere ervoor zorgen dat het
publiek in goede banen wordt geleid en de spelers ongestoord hun wedstrijd kunnen
spelen.
E-mail: j.sueters@golfvlaanderen.be

Luc Feremans : Coördinatie Crew Tent Golf Vlaanderen
Luc zal verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze vrijwilligers tent. Zijn team zal
ervoor zorgen dat alle vrijwilligers voor, tijdens en na hun shift wat lekkers krijgen. Een
belangrijk “hub” voor onze vrijwilligers. Daarnaast zal hij de algemene vrijwilligerswerking
ondersteunen.

Ben Ooms: Coördinatie van infrastructuur & Faciliteiten
Als Club Manager is Ben betrokken bij de gehele organisatie van BKO op het domein van
Rinkven: Oa. infrastructuur, faciliteiten, greenkeeping, logistiek, course, roping etc.
E-mail: ben.ooms@rinkven.be
Aline Paulus: Coördinatie logistiek vrijwilligers

Aline heeft heel wat ervaringen met grote tornooien en is daarom een onmisbare
schakel: Oa. Practice Facilities, Water Boys, Starter (ism Rolex), caddie master,…

Kevin Dhondt: Chief Recording
Kevin is samen met Karine verantwoordelijk voor alles in verband met recording. Hij heeft
veel ervaring in organisatie dankzij zijn functie bij Golf Vlaanderen.
E-mail: k.dhondt@golfvlaanderen.be

Karine Guerman: Chief Recording
Karine is samen met Kevin verantwoordelijk voor alles in verband met recording. Zij heeft
dankzij haar functie bij Golf Vlaanderen veel ervaring op vlak van organisatie.
E-mail: k.guerman@golfvlaanderen.be

Emma Van de Rostyne: Stagiaire bij Golf Vlaanderen
Emma werkt tijdens haar stage samen met Jochem aan de organisatie van de vrijwilligers.
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Controlling Marshals
Controlling marshals zijn hét aanspreekpunt voor club coördinatoren in hun toegewezen segment. Ze
helpen, sturen bij waar nodig. Als hole captain zijn dit je contactpersonen.
Margo Habets
Ervaren clublid dat Rinkven zeer goed kent.
Verantwoordelijk voor segment 1: Hole 1-2-9-10-18-11

Stefan Cramers
Uiterst gemotiveerde golfer die al tal van vrijwilligers taken op zich heeft genomen in zijn
club Antwerp Golfschool.
Verantwoordelijk voor Segment 2: Hole 3-4-5-6-7-8

Peter Van Baekel
Heeft heel wat expertise inzake marshalling, daar hij dit jaar de Turkish Open in goede
banen heeft geleid.
Verantwoordelijk voor segment 3: Hole 12-13-14-15-16-17

Extra / Flight Marshals
TBA??

Contact voor vrijwilligers
Marshals neem contact op met je club coördinator als je in de file staat, ziek bent of toch niet kan
komen.
Extra / flightmarshals: Contact voor de vrijwilliger tijdens het toernooi: TBA
Telefoonnummer: TBA
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Club coördinatoren
De club coördinatoren zijn de personen die coördinator zijn van alle vrijwilligers van hun club. Alle
holes zullen onder verantwoordelijkheid vallen van clubs gelegen in Vlaanderen. Zonder de inzet van
deze clubs is het onmogelijk een professioneel en succesvol BKO te organiseren.

Coordinator
Jochem Sueters
Segement_1
Margo Habets
Hole 1-2-9-10-18-11

Segment_2
Stefan Cramers
Hole 3-4-5-6-7-8

Segment_3
Peter van Baekel
Hole 12-13-14-15-16-17

6 Hole Captains

6 Hole Captains

6 Hole Captains

Marshals

Marshals

Marshals

Lay-out Championship Course – 18 holes - Scorekaart
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SCOREKAART
v_13/02/2018
Hole

Metres*

Par

SI

1- (1 SC)

359

4

12

2- (11 SC)

184

3

10

3- (12 SC)

359

4

6

4- (13 SC)

312

4

18

5- (14 SC)

496

5

14

6- (15 SC)

425

4

2

7- (16 SC)

371

4

8

8- (17 SC)

298

4

16

9- (18 SC)

417

4

4

Total Out

3221

36

10- (10 NC)

471

4

1

11- (11 NC)

319

4

11

12- (12 NC)

136

3

17

13- (13 NC)

417

4

3

14- (14 NC)

372

4

13

15- (15 NC)

173

3

9

16- (16 NC)

315

4

15

17- (17 NC)

519

5

7

18- (18 NC)

388

4

5

Total In

3110

35

Total Out

3221

36

Total

6331

71
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Rol van Hole Captains
Als Hole Captain ben je verantwoordelijk voor de “crowd controle” van de hole die jullie als club met
je team bemannen. Dit betekend dat de marshals goed worden begeleid door de coördinator om het
publiek in goede banen te leiden .
Als Hole captain werf je voldoende (xlsx. lijst die je ontvangen hebt) vrijwilligers voor jouw hole.
Hierbij hou je rekening met hun aangegeven beschikbaarheid.

Voorbereiding van het toernooi
-

-

Vrijwilligers hebben zich opgegeven via het inschrijfformulier op de Golf Vlaanderen website.
Hierbij heeft de vrijwilliger heel wat info meegegeven die jou als Hole Captain zullen helpen
om uw indeling te maken.
De hole captain kent zijn/haar vrijwilligers het beste maar het is belangrijk dat de vrijwilligers
actief, enthousiast en fit zijn om een halve/hele dag aanwezig te zijn.
We zouden het fijn vinden als jullie per dag 1 marshal kunnen inzetten die in het bezit is van
een EHBO-diploma. (Als het mogelijk is!)
De hole captain maakt op basis van de ontvangen xls lijst een planning op wie waar en
wanneer moet zijn op de hole. De aankomst en het vertrek dienen hierbij helder beschreven
te zijn, net als verschillende posities.
Tip! Het is handig om jezelf niet in te plannen, zodat je altijd anderen kunt aflossen mocht
het nodig zijn.
Zorg ervoor dat deze instructievideo’s zeker gezien worden!
o Uitgebreide film (klik hier)
o Verkorte film (klik hier)

Tijdens het toernooi
-

-

Zorg dat het materiaal beschikbaar is voor de marshals (stilte-bordjes, …)
Sommige holes zijn blinde holes. In dat geval zal je een rood-groen bord moeten
meenemen naar deze hole.
Op de holes zijn er verschillende functies. Tip! Je kunt ervoor zorgen dat iedereen na een
bepaald aantal passerende flights doordraait voor de variatie. Let op: bekijk wel goed op
welk moment je dit doet.
Mocht er bij een bepaalde flight(s) meer publiek meelopen en de holes hebben
assistentie nodig, geef dit dan aan jouw controlling marshal door, zodat de organisatie
flight / extra marshals kan regelen.
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Marshals
Competenties van marshals en alle vrijwilligers
-

Wees vriendelijk voor spelers, caddies, publiek, pers, referees en collega’s
Geef duidelijkheid aan het publiek, zodat iedereen weet waar hij /zij aan toe is.
Wees fysiek in orde, waarmee we bedoelen dat iedereen minimaal 4uur achter elkaar op een
hole kan staan. Houd rekening met het weer (wind, regen, zon, warmte) en loopafstanden
Goede ogen zijn van belang! Met name op posities op de tee en voor de spotters.
Wees alert zijn op het spel. Wanneeer gaan spelers slaan, waar is het publiek, etc. Het voorzien
van problemen, zodat deze op voorhand opgelost kunnen worden.

Belangrijk voor alle marshals
-

-

-

-

-

-

-

-

Als marshal sta je op een vaste positie en ben je ervoor verantwoordelijk dat het publiek op de
juiste momenten stil is en niet beweegt tijdens het spelen van een bal door een PRO.
Als marshal kijk je dus vooral naar het publiek en niet naar de spelers. (Dit is vaak lastig)
De meeste marshals krijgen een “stilte-bord” mee.
Gebruik dit bord verstandig. Dus niet altijd, alleen als het nodig is!
Zorg ervoor dat het publiek dat meeloopt op gepaste afstand van de spelers blijft en dat het
publiek geen gevaar loopt omdat ze op een gevaarlijke positie staan. Laat het publiek zien waar
ze het beste kunnen lopen.
Rond de baan zal roping (touwen) zijn waar mensen achter horen te lopen. Zorg ervoor dat het
publiek zich achter de touwen bevindt. De marshal kan en mag het publiek hier gerust op
aanspreken. Het gaat om hun veiligheid en de concentratie van de spelers
Marshals hebben een uitdagende taak met twee groepen ‘klanten’ met soms tegengestelde
belangen. Allereerst de spelers, die zo ongestoord mogelijk hun ronde willen spelen. Maar die
spelers kunnen niet zonder publiek. De bezoekers hebben een ticket gekocht en willen zoveel
mogelijk genieten van wat er te zien is. Toon voor beide respect en zorg dat ze allemaal de
beleving krijgen waarvoor ze gekomen zijn.
Professionele spelers zijn eraan gewend om voor publiek te spelen. Zorg dat ze niet meer last
hebben van ‘het orde houden’ door de marshal, dan van het publiek.
Less is more!
Kerntaak is om een goede doorstroom van spelers en toeschouwers door de baan te creëren.
Daarnaast is het van groot belang ervoor te zorgen dat de TV- en mediamedewerkers, referees,
hulpverleners de gelegenheid krijgen bepaalde spelers te volgen en dus ten alle tijden voorrang
krijgen bij poortjes en bruggen.
Als het nodig is, hou het bord omhoog! Houd het stil. Schaduw kan heel storend zijn!
Vooraleer een speler zijn bal adresseert, moet het bordje al omhoog zijn. Ben je te laat? Laat het
bordje dan naar beneden om de speler niet onnodig te storen.
Voorkom onnodige beweging als spelers in de buurt zijn
Moedig toeschouwers aan te lopen (niet hardlopen) en zachtjes te praten. Denk eerst aan de
spelers!
Als marshal blijf je altijd vriendelijk naar het publiek en de spelers. Als publiek praat of beweegt,
probeer je via oogcontact of door te fluisteren hun aandacht te krijgen, zodat je ze kunt wijzen
op het spel.
Probeer rust uit te stralen, zodat mensen je begrijpen en waarderen
Spreek of maak contact met het publiek, zodat ze sneller geneigd zijn de instructies van de
marshals te begrijpen.
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-

-

-

-

-

Bij noodgevallen, bijvoorbeeld bij ambulancevervoer, evacuatie van de spelers of iets dergelijks
dienen marshal te assisteren. (De hole Captain is op de hoogte van het evacuatieplan en zal dit
delen)
Vragen spelers om een referee, zoek dan een controlling marshal. Is deze niet snel genoeg in de
buurt, zoek dan de dichtstbijzijnde persoon met een Walkie talkie (portofoon), (recorder of
leaderboard), deze zal het verzoek doorsturen.
Er wordt niet door de marshals met de spelers gesproken, tenzij de speler de marshal
aanspreekt. Als het echt nodig is, communiceer dan met de caddie. Alleen op de tee kan de
marshal de speler vertellen dat de bal niet is gevonden of wanneer hij nog niet kan slaan.
Blijf te allen tijde beleefd zowel tegen spelers, caddies als het publiek. Gebruik geen fysieke
kracht of stemverheffing om probleemgevallen op te lossen.
Vaak kan oogcontact al duidelijk maken wat de marshal bedoelt.
Praat nooit als je er niet 100% zeker van bent dat het veilig is om te doen! Ook niet als de hole
leeg is, holes in de buurt kunnen er last van hebben.
Geluid draagt ver! Dus ook op de paden achter de greens, tees en langs fairways en op de
(verhogingen) dienen mensen stil te zijn.
Probeer met z’n allen de baan schoon te houden. Ruim afval op en spreek publiek aan mochten
zij afval achterlaten.
Gebruik van camera’s, films, foto’s: op wedstrijddagen moet het geluid en flits van smartphones
ten allen tijde op STIL staan. Gebruik van de mobiele telefoon is alleen toegestaan op de door de
tour aangegeven plekken (waarschijnlijk bij cateringlocaties TBC)
NOODNUMMER in geval van serieuze calamiteiten: TBA

Marshals bij de Tee
Marshals bij de tee zijn niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie bij de tee, maar ook voor de
opvang van spelers die van de green van de voorgaande hole komen. Zij hebben, naast de zorg voor
de spelers en caddies, niet alleen te maken met toeschouwers bij de tee maar ook met publiek op de
doorgaande wegen. OP de tee staan vaak twee marshals. Om het geheel vlot te laten verlopen,
besteed je aandacht aan volgende punten:
-

Creer een vrij toegang voor de spelers en hun caddies die vanaf de vorige green komen. Dit in
samenspraak met de marshals die de green van de vorige hole bemannen.
Let op het teken van de spotter, soms kunnen de spelers nog niet afslaan. Geef dit dan door aan
de spelers!
Sta altijd achter de boarding (ivm sponsoring)
Als marshal naast de tee (achter de boarding) is het van belang dat je het publiek stil krijgt, zodra
de spelers zich klaarmaken om te slaan.
Houd het publiek stil totdat het teeshot is geslagen!
Bij het omhooghouden van het “stilte-bord”: let er op dat er geen schaduw op de tee in de buurt
van de speler zichtbaar is.
De andere marshal staat ook buiten de boarding achter de speler en volgt de balvlucht. Hij geeft
vervolgens aan waar de bal naartoe gaat, zodat de spotter op de fairway weet waar hij/zij moet kijken.
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A: De bal gaat rechtdoor
B: De bal gaat naar rechts (waarschijnlijk
buiten de fairway)
C: De bal gaat naar links (waarschijnlijk
buiten de fairway)
D: De bal is niet gevonden (wordt door de
spotter aangegeven)

-

-

-

Geef de balvlucht duidelijk aan en zorg dat je door de spotter gezien wordt. De spotters staan
langs de fairway in de rough.
Als de spotter de bal niet kan vinden, dan geeft hij of zij dit aan door het stiltebord horizontaal
boven het hoofd te houden (Afbeelding: figuur D). Als marshal op de tee is het van belang de
speler te informeren door te vertellen dat de bal niet is gevonden, ‘Sir your ball is not found.’ Dan
kan de speler ervoor kiezen een provisionele bal te slaan. Doe dit alleen als de spelers niet al een
provisionele bal gaat slaan. De spelers zijn immers bekend met deze signalen.
Zorg ervoor dat de tee netjes blijft (afva, tees, etc). Dus na het verlaten van de groep kun je orde
op zaken stellen. Gooi tees en overig afval in de vuilbak. Op Par3 mogen gebruikte tees bij de
rechter marker neergelegd worden (5 à 10 stuks). Spelers gebruiken deze vaak als ze een ijzer
gebruiken.
Geef tijdig door als de prullenbakken vol raken of wanneer er te weinig waterflesjes aanwezig zij
op de tee voor de spelers en caddies
Soms is het noodzakelijk om publiek dat iets verder van de tee verwijderd is in de gaten te
houden. Dit gebeurt met name bij doorgangsroutes achter de tee. Het publiek kan vaak niet zien
dat een speler zich op de tee bevindt en realiseert zich niet dat het geluid ver draagt. Bespreek
de situatie met de controlling marshal.

Spotters
Spotters staan naast de fairway in de rough en proberen de ballen van de spelers te zien en te
vinden. De spotter is van groot belang voor de speler als de bal ‘buiten de touwen’ belandt. Je
probeert deze ballen te spotten en te lokaliseren. Je staat hierbij op een plek, niet op de fairway,
waar je alle goed kunt overzien en waar je ook niet geraakt kunt worden door een bal.
-

-

Houd de signalen in de gaten van de marshal of spelers bij de tee, zodat je weet waar de bal heen
gaat.
Zodra de bal is geslagen, duurt het vaak 8 seconden tot de bal is gevalle. Je kunt dan goed
luisteren waar de bal is terechtkomt als je de bal niet hebt gezien.
Indien er FORE geroepen wordt, waarschuw dan ook het publiek, probeer de bal te blijven volgen
of luister goed waar de bal mogelijk terechtgekomen is.
Zet een vlaggetje (aanwezig op hole) in de grond in de buurt van de bal als deze in de rough ligt,
of buiten de roping, zodat de bal snel teruggevonden kan worden en het publiek er niet op gaat
staan. Voorkom elk risico van het bewegen van de bal. Dus plaats het vlaggetje ver genoeg van
de bal en vraag het publiek voldoende afstand in te nemen. Mocht iemand de bal per ongeluk
aangeraakt hebben, vertel dit dan eerlijk tegen de speler.
Als je de bal niet hebt gevonden, houd je het stiltebord horizontaal boven je hoofd. (zie
afbeelding: figuur D)
Als je de bal hebt gevonden, dan steek je het bord omhoog.
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-

-

Als de bal buiten de roping ligt en dus tussen het publiek, leidt het publiek dan weg van de bal,
zodat de speler zij bal goed kan bereiken. Let er volgens op dat de speellijn van de speler naar de
green vrij is, zodat als de speler bij zijn bal is aangekomen hij snel met de voorbereiding van de
volgende slag kan beginnen.
Laat het touw alvast zakken en leg de paaltjes op de groend indien deze in lijn zijn met de
volgende slag. Let hierbij goed op! Tip: Mocht de bal bij (TV) kabels liggen, dan is het aan de
speler om ze te verplaatsen, Blijf hier dus af.

Marshals bij crossings
Toeschouwers mogen alleen bij officiële crossings points oversteken die bepaald zijn door de
organisatie. Bij deze crossings (oversteken) staan marshals die aangeven aan de toeschouwers
wanneer ze wel en niet mogen oversteken. Het kan nl. zijn dat er wordt geslagen of de spelers
komen aanlopen
-

-

-

-

-

-

De spelers moeten aan de goede kant van de roping blijven. De toeschouwers die oversteken,
moeten doorlopen naar de andere kant waar ook een marshal staat. Het publiek hoeft niet te
rennen.
Binnen de roping is de crossing aangegeven met twee witte lijnen. Zorg dat het publiek bij het
crossen tussen die lijnen blijft. Bij drukte en nat weer wordt dat gebied binnen de lijnen tijdens
het toernooi de status GUR.
Soms is het nodig om als marshal naar het midden te lopen om het publiek binnen de lijnen (op
het pad) te houden.
Crossings moeten zoveel mogelijk open gelaten worden, maar moeten gesloten zijn tijdens het
slaan. Meestal zijn de crossings verder dan drive-aftand, maar als de wind gaat opzetten kan de
landing area zich in de buurt van of op de crossing bevinden. Houd het weer en de wind goed in
de gaten. TIP: vraag de controlling marshal om advies. Misschien moet de crossing worden
verplaatst.
Ligt een crossing dicht bij de tee, sluit deze dan af op het moment dat de spelers de tee naderen.
Wacht vervolgens tot de spelers en officials gepasseerd zijn alvorens het crossing point te
openen
Als een crossing op drive-afstand ligt, open deze als dat mogelijk is direct nadat de spelers
hebben afgeslagen en sluit deze weer ruim voordat de spelers bij hun bal zijn aangekomen. Laat
de spelers vervolgens eerst passeren alvorens de crossing weer te openen.
Ligt een crossing dicht bij de green, laat dan de toeschouwers oversteken voordat de spelers bij
de green zijn aangekomen. Laat de crossings dicht totdat de spelers klaar zijn met putten.
Zodra de crossing dichtgaat, mogen de toeschouwers er niet meer doorheen. Leg het publiek uit
waarom, zodat ze het begrijpen.
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Marshals bij Greens
De marshals rond de greens zorgen ervoor dat de spelers in alle rust kunnen putten. Daarnaast
hebben zij ook de zorg voor een goede doorstroom van het publiek van de green naar de volgende
tee. Dit betekent dat zij al voordat de spelers hun laatst putt hebben gemaakt, gereed moeten zijn
om de meelopende toeschouwers op te vangen, zodat de spelers ongestoord naar de volgende tee
kunnen lopen. Om de wedstrijd op en ronde de green soepel te laten verlopen, besteed je aandacht
aan de volgende punten:
-

-

-

De speler dient in volledige stilte zijn putt te kunnen maken (gepraat / geroesemoes ver op de
achtergrond is geen probleem)
Zorg ervoor dat voordat de spelers de green oplopen het publiek een plek heeft gevonden en de
pers en de fotografen hun posities hebben ingenomen
Zorg dat je als marshal niet in de puttinglijn van een speler staat! Niet voor en niet achter de
puttinglijn van de speler
Bij het hooghouden van het stiltebord let erop dat er geen schaduw op de green zichtbaar is
Help kinderen of personen met een beperking /rolstoel een plekje vooraan krijgen
Het publiek moet zich stilhouden en niet gaan lopen voordat alle spelers klaar zijn met putten.
Dit kan lastig zijn als een groep toeschouwers alleen geïnteresseerd is in één van de spelers. Let
wel op wanneer en hoe je hen daarop attent maakt. Stoor de spelers zo min mogelijk. Vaak
waarschuwt de caddie het publiek zelf ook indien een speler hiervan last heeft.
Stel je ongeveeer twee stappen binnen de roping op, zodat de toeschouwers je duidelijk kunnen
zien, maar ga vooral niet voor een tribune of reclame boarding staan.
Let rond de tribunes altijd op passerende toeschouwers die de acties op de green niet kunnen
zien. Met behulp van het stilteboard kun je de marshal op de tribune kenbaar maken deze
toeschouwers tegen te houden.
Tip: communiceer in stilte met elkaar (non-verbale communicatie)

Samenwerking tussen marshal green en marshal volgende tee
Om een goede doorstroming van spelers en caddies van de vorige green naar de volgende tee te
bewerkstellingen, moeten de marshals van de vorige en de volgende hole goede afspraken maken.
De marshals bij de green maken ruimte voor de spelers en hun caddies en dragen deze halverwege
over aan de marshals die de volgende tee bemannen. Dit voorkomt dat spelers en caddies door
toeschouwers worden gestoord. Toeschouwers hebben de neiging zo snel mogelijk een goede plek te
veroveren zonder zich om de spelers en caddies te bekommeren. Hierbij is een goede samenwerking
tussen hole captains nodig.
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Extra / Flight marshals
Er is een groep marshals die op drukke momenten kunnen worden ingezet. Dit kan op de hierboven
vermelde plaatsen zijn. Daarnaast kunnen zij worden ingezet om de drukke flights te begeleiden.
-

-

Een flight marshal of crowd control marshal is een marshal die als “vliegende marshal” ingezet
kan worden op drukke (piek) momenten. Deze marhsal is te allen tijde te gast op de hole waar
hij/zij op dat moment ingezet wordt.
Indien je een flight begeleidt, vraag dan altijd aan de marshal op die hole waar jij hen kan
ondersteunen.
Als flight marshal loop je nooit mee naar de tee, tenzij de marshals op de hole hierom vragen. Let
op, nooit op de tee staan. Altijd achter de sponsorborden.

Pers en afspraken
De afspraken over pers en fotografen wordt voorzien door PietersProductions. Er zijn echter altijd
een aantal zaken die gelden:
-

Het is belangrijk dat alle vrijwilligers (marshals) de afspraken kennen die gelden voor de pers en
fotografen.
Als marshal spreek je de pers of fotografen aan wanneer ze ergens zijn waar het gevaarlijk is of
waar ze niet mogen zijn
Sta niet in de weg van de fotografen of pers
Als pers of fotografen niet luisteren, ga dan niet in discussie, maar geef dit door aan de
controlling marshals
Fotografen en pers moeten duidelijk zichtbaar een pas dragen om binnen de roping te mogen
werken. Ze moeten een armlengte van de roping blijven. Sommige fotografen of televisie crews
mogen vrij rondlopen. Dit zijn mensen met veel ervaring en vaak ook herkenbaar voor de spelers.
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Algemene informatie
Golf Vlaanderen Crew Tent
De vrijwilligerstent is een verzamelplaats voor alle vrijwilligers. Alle vrijwilligers krijgen een bandje
zodat ze binnen kunnen. Het polsbandje zal je samen met je kledij ontvangen. Het is in eerste plaats
een ontmoetingsplek waar vrijwilligers voor/tijdens/na hun ronde een hapje kunnen eten en drinken.
Dit wordt gratis aangeboden door Golf Vlaanderen. Daarnaast zal elke vrijwilliger zich hier moeten
aanmelden, zodat we een optimale bezetting kunnen garanderen.
De kleuren van de bandjes zijn:
-

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
BBQ:

Vergeet je polsbandje niet om te doen, dit is je toegang tot het evenement.

Uitgifte kledij
De kledij wordt verdeeld op 13 mei in het clubhuis van Rinkven International Golf Club. Klik hier om
de dagindeling terug te vinden.
Pakket kledij omvat:

Bij voorkeur dragen alle vrijwilligers een (Donkerblauwe) broek. Zorg dat je stevige, comfortabele en
waterdichte (golf)schoenen aantrekt. Neem afhankelijk van het weer warme kleding/regenkleding
mee. Een paraplu wordt afgeraden ivm uitzendingen op TV (sponsoring). Tevens is het ook onhandig
met de taak die je moet verrichten.

Communicatie
Algemene communicaties (briefings) verlopen via e-mail ofwel door je hole captain ofwel door
noreply@i-golf.be

Telefoon
Telefoonnummer tijdens het tornooi: TBA
TBA naam zal deze telefoon opnemen. Gebruik dit enkel wanneer je in de file staat, ziek bent, te laat
komt, etc.

Marshal Handleiding BKO 2018

Toegang:
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Parking Rinkven International Golf Club
TBA
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