Beste golfers bij Akkermans Leisure & Golf De Heen
Laat ik beginnen met het goede nieuws. Voorlopig kunnen we nog blijven golfen! Het minder
goede nieuws is dat dit vanaf morgen enkel nog met maximaal 2 personen per flight kan. Wij
vragen u hier dan ook rekening mee te houden.
NB: Ook na een spelronde geen 'gezellig' babbeltje met een andere flight.
Het is immers de bedoeling dat groepsvorming maximaal wordt voorkomen!
Da's logisch, toch?
Capaciteit en Daluren
Door deze maatregel wordt de capaciteit van de golfbaan verkleind. Dit kan op populaire
tijdstippen zorgen voor wat meer drukte. Wij raden u dan ook aan om, indien mogelijk,
gebruik te maken van de daluren (start voor 10:00, tussen 12:00 en 13:00 of na 15:00).
Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan het zo zijn dat u wat langer moet wachten. Onze
oefenfaciliteiten staan altijd tot uw beschikking om de wachttijd op een nuttige manier te
overbruggen.
Graag nog uw aandacht voor het gebruik van de tee-timer. Deze is essentieel voor een goede
doorstroming. De instructie vindt u hier.
Trolleys
In de periode 1 november tot 1 april is het gebruik van trolleys in de baan verbonden aan de
voorwaarde dat deze is voorzien van winterbanden. Op deze manier blijft de schade aan de
baan door het gebruik van trolleys beperkt. Omdat het gras in de winter niet of
nauwelijks groeit krijgt het weinig mogelijkheid om te herstellen. Op deze manier houden we
de baan in een zo goed mogelijke staat gedurende de winter. Alvast dank voor uw begrip en
medewerking.
Starttijden
Wij overwegen om het reserveren van starttijden weer in te gaan voeren om de drukte zo
beter te kunnen reguleren. Hier zullen we u z.s.m. verder over informeren.
Laten we allemaal maar even de schouders eronder zetten, in plaats van de schouders op te
halen voor alle beperkingen, en samen hopen dat eerdaags er weer van alle
golfmogelijkheden kunnen gaan genieten.
Ik wens u veel golfplezier en een goede gezondheid!
Vriendelijke groet,
Jeroen Akkermans namens
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