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zomer
Zomertijd: 27 maart 2023 t/m 30 oktober 2023

07.30-08.00*
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00 Arnouds Army 

14.00-einde dag

Algemeen: Alle starts met tien minuten interval

Raadpleeg voordat u gaat spelen altijd (op de website, in het ledengedeelte) de baanstatus en agenda! 

Verklaring kleuren:

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op inloopbasis 

Drie- en vierballen voorrang op basis van inloop 

Twee-, drie- en vierballen op basis van inloop, voorrangsregels van toepassing

Informele groepen, uitsluitend twee- en drieballen, mits in drie-/vierballentijd wordt gestart

Tee gesloten; twee- en drieballen Dinsdagdames en Donderdag Herenmiddag

*

** Geen greenfeespelers in het weekend

*** Herenmiddag: bij drukte starten voor 13.00 uur i.o.m. caddiemaster

In het jaar- en dagprogramma worden tijden aangepast al naar gelang zomer- of wintertijd, behoefte (ook voor groepen) en 

het vaste gebruik.

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op inloopbasis 

ZaterdagDonderdag Vrijdag

Herenmiddag***

Wedgolf

Woensdagmiddagheren 

max 36 (min 10)

Zwoegers RSMT

Zomer 27 maart 

t/m/ 30 okt. 2022
Maandag** Dinsdag Woensdag

Twee-, drie- en vierballen op basis van inloop, voorrangsregels van toepassing

Drie- en vierballen voorrang op basis van inloop 3- en 4-ballen inloop

Zondag

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op inloopbasis 
Dinsdagdames

winter
Wintertijd: vanaf 30 oktober 2022 tot 27 maart 2023

07.30-08.00*

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00 Arnouds Army

14.00-einde dag

Algemeen: Alle starts met tien minuten interval

Raadpleeg voordat u gaat spelen altijd (op de website, in het ledengedeelte) de baanstatus en agenda! 

Verklaring kleuren:

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op inloopbasis 

Drie- en vierballen voorrang op basis van inloop 

Twee-, drie- en vierballen op basis van inloop, voorrangsregels van toepassing

Informele groepen, uitsluitend twee- en drieballen, mits in drie-/vierballentijd wordt gestart

Tee gesloten; twee- en drieballen Dinsdagdames en Donderdag Herenmiddag

*

** Geen greenfeespelers in het weekend

*** Herenmiddag: bij drukte starten voor 13.00 uur i.o.m. caddiemaster

In het jaar- en dagprogramma worden tijden aangepast al naar gelang zomer- of wintertijd, behoefte (ook voor groepen) en 

het vaste gebruik.

ZondagDonderdag

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op inloopbasis 

Woensdagmiddagheren 

max 36 (min 10)

Wedgolf

Maandag** Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag

Uitsluitend één-, twee- en drieballen op 

inloopbasis 
Dinsdagdames

Twee-, drie- en vierballen op basis van inloop, voorrangsregels van toepassing

3- en 4-ballen inloop Drie- en vierballen voorrang op basis van inloop 

Zwoegers

RSMT

Herenmiddag
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Algemeen 

• Spelers en gasten melden zich bij de starter tussen 09.00 en 11.00 uur.  

• Gasten dienen zich vóór het spelen te registreren en te betalen bij de caddiemaster, of bij diens 

afwezigheid aan de bar. 

• Alle starts met tien minuten interval. 

• Vierballen alleen in de daartoe vastgestelde tijdsblokken, zie groene markering. 

• Leden- en externe groepen worden in de kalender op de website vermeld; zij spelen in beginsel 

na 14.00 uur.  

 

Twee- en drieballen 

• De normale voorrangsregels gelden. 

o Let op uw speeltempo; op de Hilversumsche Golf Club geldt Ready Golf. 

o U laat door wanneer u afstand verliest tot de flight voor u, maar anders niet. 

o Bedenk dat doorlaten ook achteropkomende flights vertraagt,  dus vraag niet om 

doorgelaten te worden  als u nog maar enkele holes te spelen hebt.  

  

Vierballen 

• Er is een vierballentijd dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur (wintertijd: 12.00-13.00 uur).  

o Drie- en vierballen hebben dan voorrang op de tee en behoeven in de baan snellere 

flights niet door te laten, mits zij geen afstand verliezen ten opzichte van de flight voor 

hen. 

o Na 14.00 uur (wintertijd 13.00 uur) kunnen vierballen ook spelen. De voorrangsregels 

zijn dan van toepassing.  

 

Eerste of tiende tee 

• Starten vanaf de tiende tee is toegestaan mits met toestemming van de starter en alleen in 

tweeballen. 

• Bij afwezigheid van de starter is starten vanaf de tiende tee toegestaan, tenzij anders 

aangegeven, doch uitsluitend  

(a) mits de negende hole geheel vrij is en 

(b) niet tussen groepen die op de eerste tee op een gereserveerde tijd zijn gestart (o.a. een 

wedstrijd). 

• Ledengroepen (ook informele inloopgroepen) starten uitsluitend vanaf de eerste tee, tenzij de 

starter of de caddiemaster anders bepaalt. 

 

Tweeballen of Singles only 

• De caddiemaster of  starter kan te allen tijde bepalen, i.v.m. (verwachte) drukte in de baan of 

om andere redenen, dat 'tweeballen' of 'singles only' (twee spelers per flight) geldt. 

 

Deze regeling is aangepast met ingang van 1 oktober 2022. 

 


