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Noodsituaties: zeer belangrijk !!!!! 
 

Bij calamiteiten waarschuwt u direct de golfbaan, onder telefoonnummer 0541-530331 
Door in het menu de 0 te kiezen wordt u direct doorgeschakeld naar de noodtelefoon. 
Indien zich een levensbedreigende situatie voordoet, belt u eerst 112 en zo mogelijk daarna het 
bovengenoemde nummer. (zie ook AED) 

Informatie, in alfabetische rangschikking, 
voor (nieuwe) leden van de vereniging 
Golf & Country Club ’t Sybrook (R18) 

 
 
 

Adres: Veendijk 100, 7525 PZ Enschede 
E-mail club: info@gccsybrook.nl 
Website club : www.gccsybrook.nl 

 

E-mail Het Rijk van Sybrook: info@golfbaanhetrijkvansybrook.nl 
Website Het Rijk van Sybrook: www.golfenophetrijk.nl 

 

 
 

 

Golf- en Countryclub ’t Sybrook is de vereniging waarvan u lid geworden bent. 
Landgoed Het Rijk van Sybrook B.V. is de eigenaar van de golfbaan Het Rijk van Sybrook. 
Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. is de exploitant van de golfbaan Het Rijk van Sybrook. 

 

Op grond waarvan zijn de leden van de vereniging Golf- en Countryclub ’t Sybrook 
gerechtigd te spelen op golfbaan Het Rijk van Sybrook? 
De vereniging heeft met de eigenaar en de exploitant een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
op grond waarvan de leden van de vereniging onder voorwaarden speelrecht hebben op de golfbaan 
(inclusief het gebruik van het clubhuis, oefenfaciliteiten, kleedruimtes etc.).  
Die structuur ziet er als volgt uit: 

 

mailto:info@gccsybrook.nl
http://www.gccsybrook.nl/
mailto:info@golfbaanhetrijkvansybrook.nl
http://www.golfenophetrijk.nl/
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Alle ‘weetjes’ en informatie op volgorde van A t/m Z: 

Aanmelden voor verenigingswedstrijden 
U kunt zich inschrijven voor een wedstrijd via onze clubwebsite (www.gccsybrook.nl) in Proware. Wel moet u 
over een wachtwoord beschikken. Hoe u dit kunt aanvragen ziet u verderop onder ‘wachtwoord’. De inschrijving 
voor wedstrijden sluit in principe drie dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Ook kunt u zich inschrijven via de 
Sybrook App. (zie app’s) 

 

Adreswijziging 
Uw adres-, telefoon- en/of e-mailadreswijziging kunt u doorgeven via info@golfbaanhetrijkvansybrook.nl. 

 

AED 
In de lounge van het clubhuis bevindt zich een AED-apparaat. 
(Automatische Externe Defibrillator) 

 

Afmelden/uitschrijven ingeschreven wedstrijden 
Afmeldingen cq. uitschrijven voor wedstrijden doet u eveneens via de website/Proware. Indien u op het laatste 
moment moet afzeggen belt u de wedstrijdleiding. Onder het blokje “overzicht” van de desbetreffende wedstrijd 
staat het telefoonnummer wie die dag wedstrijdleiding heeft/hebben. 

 

Alarm 
Bij calamiteiten waarschuwt u direct de golfbaan, onder telefoonnummer 0541-530331. 
Door in het menu de ‘0’ te kiezen wordt u direct doorgeschakeld naar de noodtelefoon. 
Indien zich een levensbedreigende situatie voordoet, belt u eerst 112 en zo mogelijk daarna het 
bovengenoemde nummer. 

 

App’s 
 

Er zijn op dit moment 4 belangrijke app’s om te downloaden. 
 

1. “GCC Sybrook” App van GCC ’t Sybrook 
Het is handig om deze op de telefoon te installeren. In deze app kunt u o.a. 

• zien of de baan open is 

• u inschrijven voor een wedstrijd of 

• een starttijd reserveren. 
 

Ook het laatste nieuws kunt u op uw telefoon zien. 
Dit is een vereenvoudiging van de website GCC ’t Sybrook.nl 
U vindt hem in de appstore onder: “GCC Sybrook” 

 
2. “Golf.nl/app” 

Hierin kunt u uw profiel en uw actuele handicap bekijken alsook van uw golfvrienden. 
Tevens kunt u nadat u een Qualifying-kaart gelopen heeft (samen met uw marker) 
de scores digitaal invullen in de app of invoeren in de computer in de hal van het 
clubgebouw, zodat de scores verwerkt worden. 
U kunt dan direct het effect zien van die ronde op uw handicap. 

 

Let op: Voorwaarde is wel dat uw marker ook geregistreerd staat bij deze app 
of in de computer in de hal. 

 
 

http://www.gccsybrook.nl/
mailto:info@golfbaanhetrijkvansybrook.nl
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3. “Het Rijk Golfbanen/mydealz” app. 
Hier kunt u precies zien wat u bij het Rijk met uw Greencard geconsumeerd heeft. 
Het is ook mogelijk om uw tegoed op te waarderen. 

 
 

4. “MyNetPay” voor de Ballenautomaat 
De ballenautomaat voor drivingrange ballen bevindt zich in de ruimte naast de toegang tot de 
drivingrange. Daar staan ook de ballenmandjes. De automaat werkt op je pinpas, de app MyNetPay 
en codes die in de shop tegen betaling verkrijgbaar zijn. 

Het is niet toegestaan om met drivingrange ballen elders dan op de drivingrange te spelen.  

Wilt u na het oefenen op de drivingrange de lege mandjes terugzetten bij de automaat? 

 
 

Baan 
De golfbaan heeft drie lussen (Noord-, Zuid-, en Oostlus) van 9 holes. Bij de shop hangt een grote plattegrond 
hiervan. 

 
 

Baancommissie 
De baancommissie stelt zich ten doel om het spelplezier te vergroten door technische optimalisatie van de 
baan. Zij probeert kwaliteitsverbeteringen te bewerkstelligen door korte, middellange en lange termijn 
doelstellingen te formuleren en bewaakt de qualifying condities. Uitgangspunt is dat de baan uitdagend moet 
blijven voor spelers van elk niveau. 

 

Baanpermissie 
Als u start met golflessen, krijgt u na verloop van tijd baanpermissie, te verlenen door de pro’s. Hiermee kunt u 
op uw eigen baan 9 holes oefenrondes lopen. Op onze baan bieden wij deze mogelijkheid voor 9:30 uur of na 
15:00 uur. 

Bestuur 
Het bestuur van de GCC ’t Sybrook bestaat uit zes door de algemene ledenvergadering benoemde leden. 
Op dit ogenblik (1 juni 2020) zijn dit de volgende personen: 

• Henk van de Sijs, voorzitter; 

• Nicol Kraaijenzank, secretaris; 

• Chris Rikhof, penningmeester; 

• Matthieu Jansen, bestuurslid, voorz. Wedstrijdcommissie; 

• Edwin Hofte, bestuurslid, voorz. Handicap- en Regelcommissie; 

• Wendy Willemsen, bestuurslid, voorz. Jeugdcommissie 
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met één van hen contact op te nemen. 

 
 

Bloktijden 
Bloktijden zijn perioden, waarbinnen de verenigingsleden exclusief speelrecht genieten. U kunt vanaf 14 dagen 
voorafgaand met voorrang starttijden (afslagtijden) reserveren. 
De beschikbare (blok)tijden voor een bepaald weekend fluctueren met het aantal in dat weekend te spelen 
verenigingswedstrijden. U reserveert uw starttijden via de receptie (tel. 0541-530331), via de internetsite 
www.golfenophetrijk.nl , via de Sybrook app of via Golf.nl. 

 
 

Buggy 
Op Het Rijk van Sybrook bestaat de mogelijkheid om een buggy te huren voor 9 holes: € 15,- en voor 18 holes 
€ 25 ,-. Per buggy kunnen maximaal twee spelers worden vervoerd. Wij verzoeken u de buggy na gebruik te 
parkeren op de rotonde voor het clubhuis en deze niet zelf bij / aan de oplader te parkeren. U reserveert een 
buggy via de receptie op tel.0541-530331. 
Buggyrijders dienen zich te houden aan de instructies van het personeel t.a.v. het gebruik van paden etc. 
Tijdens wedstrijden kunt u geen buggy gebruiken, tenzij u voor de 'handicart' (zie het hoofdstuk: Handicart) in 
aanmerking komt. 
Kosten : Als je donateur bent, kost het huren van een buggy € 6,- 

 
 

 

http://www.golfenophetrijk.nl/
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Clubladder 
GCC ’t Sybrook is aangesloten bij Sportconnexions die de site van de Clubladder verzorgd. 
Andere leden van de vereniging leren kennen op een laagdrempelig niveau is hiertoe een prima 
mogelijkheid. Indeling vindt plaats op 4 categorieën. Alle leden kunnen zich aanmelding via de site 
https://sportconnexions.com/nl/ 

 
 
Clubhuis 
In het clubhuis zijn de receptie, de horeca en de kleedruimten gevestigd. 
De kleedruimten zijn toegankelijk vanaf ongeveer 07:00 uur. 
De receptie en de horeca zijn geopend vanaf 08:30 uur. 
De keuken is open vanaf 11:00 uur en sluit een half uur na zonsondergang. 
Buiten het seizoen, of als de omstandigheden daarom vragen, gelden andere 
openingstijden. Voor een actueel overzicht kijkt u op: 
http://www.golfenophetrijk.nl/golfbanen/golfbaan-sybrook/actuele-baancondities.html 

 

     
Commissies 
Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief, ieder met een eigen taak. Dit zijn: 

❖ Automatiseringscommissie 
❖ Baancommissie 
❖ Bridgecommissie 
❖ Commissie Jeugd & Familie 
❖ Handicartcommissie 
❖ Handicap- en Regelcommissie/Introductiecommissie 
❖ Mediacommissie 
❖ Sponsorcommissie 
❖ Wedstrijdcommissie 
❖ Subcommissies vallend onder wedstrijdcommissie: 

- Damescommissie 
- Heeren Cup 
- Ladies Cup 

- Seniorenconvent/Mid Men Cup 
 

Wilt u meer informatie over een commissie kijkt u dan even op de website www.gccsybrook.nl. 
U vindt daar ook alle telefoonnummers. 

 
 

Committed to Jeugd 
GCC ’t Sybrook vindt de jeugd belangrijk en is daarom destijds gestart met de ontwikkeling van het programma 
Committed to Jeugd van de NGF. Dit houdt in, dat er een uitgebreid programma voor de jeugd werd ontwikkeld, 
waarbij zij op een speelse en uitdagende manier met alle facetten van het golfspel kennismaakt en er de 
mogelijkheid wordt geboden om deze facetten verder te ontwikkelen. 
In 2011 werd het NGF certificaat ‘Committed to Jeugd’ behaald. 
Tevens is er gestart met de inzet van jeugdcoaches bij wedstrijden, trainingen, regellessen, etc. 
Nadere informatie over de jeugd kunt u ook vinden op onze website www.gccsybrook.nl. 

 
 

Contributie 
Leden van de vereniging zijn verplicht de contributie, de speelrechtvergoeding, de verplichte afdracht aan de 
NGF, het lesgeld van de jeugd (indien van toepassing) en indien van toepassing het (deel) entreegeld te 
betalen aan de exploitant van de baan Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. 

 
Waarom factureert deze vennootschap en niet de vereniging? 
Dit gebeurt omdat de vereniging deze vorderingen heeft overgedragen (cessie) aan deze vennootschap. 
Na ontvangst draagt de vennootschap op grond van retrocessie de contributie en de NGF bijdrage af aan de 
vereniging. Zolang u de nota niet tijdig heeft betaald, is het niet toegestaan te spelen. U kunt uw NGF pasje 
afhalen bij de receptie. 

 

 
 

https://sportconnexions.com/nl/
http://www.golfenophetrijk.nl/golfbanen/golfbaan-sybrook/actuele-baancondities.html
http://www.gccsybrook.nl/
http://www.gccsybrook.nl/
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Damesdag 
De damescommissie organiseert iedere dinsdag een wedstrijd, genaamd 
"De Damesdag". 

Dames die lid zijn van Golf- en Country Club 't Sybrook en in het bezit van het GVB 
kunnen hieraan deelnemen. Leden van de Damesdag betalen € 70,00 per jaar. 
Daarvoor organiseert de Damesdag uitstapjes naar een andere baan, etentjes en 
prijsjes na afloop van elke wedstrijd. Bent u geen lid van de Damesdag, maar wilt u 
af en toe een keer meespelen, dan betaalt u € 5,00 per keer. Inschrijven kan via 
Proware. 
De damescommissie brengt ieder jaar digitaal een boekje uit, waarin alle informatie staat over bijzondere 
wedstrijden, wedstrijdkalender en ledenlijst. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met deze 

commissie. https://www.gccsybrook.nl/damesdag/ 

 
 

Etiquette 
Er zijn voor het golfen etiquette regels ingevoerd. 
Het is de bedoeling dat men deze regels tijdens het spelen van een 9 of 18 holes ronde altijd goed toepast. 
Zorg ervoor dat je nooit met een trolley over de afslagplaats (de Tee), de green of tussen een green en een 
bunker loopt.  
Roep “FORE” als er een mogelijkheid bestaat dat een andere speler gevaar loopt. 
Houd tempo in de baan en laat achteropkomende spelers door als je een hele hole afstand verliest. 
Zie voor een korte uitleg en poster hiervan: 

https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/regels/ngf_gedragregels_etiquette-poster-def-april- 2020.pdf?rev=209326393 

 

Exact Handicap 
Een officiële handicap wordt een Exact Handicap genoemd. Aan de 
hand van een handicaptabel waarover iedere baan beschikt kan de 
Playing Handicap worden vastgesteld. De handicaptabellen vindt u 
o.a. op de balie in de hal van het clubhuis, tegenover de shop en op de 
website van de vereniging (onder het kopje “baaninfo”). 

https://www.gccsybrook.nl/baaninfo/tabellen/ 

 

Examen locatie NGF 
Voor het theorie golfexamen NGF moet men zich aanmelden in de shop en er is op elke 2e dinsdag in de 
maand om 19.30 u de mogelijkheid om een theorie-examen af teleggen. Van de 30 vragen moeten er minimaal 
23 goed zijn beantwoord. Bij het niet voldoen aan deze score kan de volgende keer een herkansing 
plaatsvinden. De examens worden gehouden in het restaurant. 
De resultaten worden meteen bekeken en de uitslag wordt direct na het examen medegedeeld. 
Examinatoren zijn Nel Nijhuis en Bart Swalue. 

 
 

Golfcarts 
Zie ‘Buggy” 
 
Golflessen 
Golflessen kunt u bespreken via Het Rijk van Sybrook, telefoon 0541-530331 of via de site 
www.golfenophetrijk.nl. U klikt op Sybrook en daarna op Reserveer online uw golfles. 
 

  

https://www.gccsybrook.nl/damesdag/
https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/regels/ngf_gedragregels_etiquette-poster-def-april-2020.pdf?rev=209326393
https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/regels/ngf_gedragregels_etiquette-poster-def-april-2020.pdf?rev=209326393
https://www.gccsybrook.nl/baaninfo/tabellen/
http://www.golfenophetrijk.nl/


Pagina 7 van 13/2022-06-18/JHSybrookdivdocs R18 
 

Golfprofessionals 
Onze PGA golfprofessionals zijn: 
 
Marcella van der Bom, Marco van Maaren, Leo Geerlings en Loed Jordan. 

      
 

Ook kunt u bij hen terecht voor adviezen bij de aanschaf van nieuwe golfclubs. 
Beginnende golfers kunnen na het volgen van een aantal lessen baanpermissie van hen krijgen en vervolgens 
een theorie examen afleggen. Deze worden afgenomen door de leden van de vereniging GCC ’t Sybrook. 

 
 

Golfplus 
Door de vereniging wordt gedurende het jaar, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus, tegen een gereduceerd tarief het GolfPlus 
programma aangeboden. 
Het GolfPlus programma heeft onder meer als doel de seniorleden (50+) 
ervan bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om zolang mogelijk gezond 
en fit te blijven golfen. De uitdaging is senioren te overtuigen van het voordeel 
dat het oplevert als je ook op latere leeftijd in jezelf blijft investeren. 
In het GolfPlus programma wordt wekelijks naast golftrainingen ook een lesprogramma aangeboden met 
fysieke oefeningen voor balans en mobiliteit onder optimale begeleiding van golfprofessionals. De fysieke 
golftraining wordt verzorgt door - onze op dit vakgebied gespecialiseerde - golffysiotherapeut. 

 
 

Golfrondje 
Voordat er begonnen wordt met een rondje golfen moet u zich altijd aanmelden bij de shop, zodat men weet wie 
er op de baan is. Is de shop gesloten dan altijd aan- en afmelden in het restaurant!! 
In de shop kunt u terecht voor golfbenodigdheden, het reserveren van starttijden, informatie etc.. 

 

 

Golfvaardigheidsbewijs (Clubhandicap 54/GVB): digitale versie in de “Golf.nl”app 
Bij de meeste banen in Nederland kunt u uitsluitend golfen als u over een 
EGA handicap van 54 of lager (was GVB) beschikt, een soort rijbewijs voor de 
golfsport. Deze banen stellen hiermee minimale eisen aan de 
speelvaardigheid om te zorgen voor doorstroming en tempo in de baan. Ook 
wordt u geacht de veiligheidsregels op een golfbaan te kennen en op de 
hoogte zijn van de etiquette, waardoor u op een sociale manier met andere 
golfers kunt omgaan. Bovendien zijn er regels die betrekking hebben op het 
zorgvuldig omgaan met de baan en de omringende natuur. Kortom voldoende 
redenen om eisen te stellen aan het kennisniveau en de vaardigheden van 
beginnende spelers. Nadere informatie over het GVB vindt u op onze website, www.gccsybrook.nl en op de 
site van de NGF. Ook in de shop is veel informatie voor beginnende golfers verkrijgbaar. Natuurlijk kunt u zich 
ook in verbinding stellen met één van de leden van onze Handicap- en Regelcommissie. 

 

Greencard 
De persoonlijke reserveringspas en horecabetaalkaart van Het Rijk van Sybrook ontvangt u van de receptie. 
Daar wordt ter plaatse een foto van u gemaakt. In het restaurant kunt u contant betalen of door middel van een 
tegoed dat op uw greencard gezet kan worden door middel van vooruitbetaling. Ook wordt er een tegoed van € 
60 bij betaling van de jaarlijkse contributie meteen op het groene pasje voor de horeca gezet. 
Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse contributie, is dit tegoed op dan kan je bij storten zodat je weer voldoende 
kasgeld op je pasje hebt. 

 

Handicap 
De handicap is een prima regeling in de golfsport, waarbij de betere golfer minder slagen krijgt dan de minder 
goede speler. Daardoor wordt het mogelijk dat ze samen een wedstrijd kunnen spelen op basis van 

http://www.gccsybrook.nl/
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gelijkwaardigheid. Het handicap systeem is gebaseerd op de veronderstelling dat elke speler er naar streeft om 
op iedere hole zo min mogelijk slagen te doen en de verwachting dat iedereen bereid is zoveel mogelijk 
handicapscores in te leveren. Een handicap is geen statussymbool, maar hoort een goede weerspiegeling van 
de speelsterkte te zijn en dit kan alleen als de speler regelmatig scores inlevert. 
N.B.: Iedere speler is verplicht ook zelf zijn/haar handicap bij te houden en bij aanvang van een wedstrijd de 
gegevens op de scorekaart te controleren! Eventuele wijzigingen graag direct aan de wedstrijdleiding melden. 
In januari 2021 is in Nederland het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) ingevoerd.  

 
 

Handicapslagen 
Dit is het aantal slagen (strokes) dat u volgens de handicaptabel krijgt en van uw bruto score mag aftrekken om 
aan een netto score te kunnen komen. Het aantal stablefordpunten, dat u per hole ontvangt is afhankelijk van 
de stroke index (= moeilijkheidsfactor) van de hole. 

 
 

Handicaptabel 
De handicaptabellen vindt u o.a. op de balie in de hal van het clubhuis, in de hal 
van de dameskleedkamer  ( voor de dames) en in de hal van de 
herenkleedkamer (voor de heren) en op de website van de vereniging. U kunt 
daarop aflezen hoeveel slagen u krijgt op de te spelen banen en vanaf de 
verschillende tees. Er zijn tabellen voor zowel dames en heren als voor een 9 of 
18 holes ronde. 

 
 

Handicart 
Indien u om medische redenen niet (voldoende) mobiel bent en uw arts is bereid dit schriftelijk te bevestigen, 
kunt u aanspraak maken op het gebruik van een buggy tegen een sterk gereduceerde prijs per ronde. Nadere 
informatie hierover kunt u krijgen van onze handicartconsul. Houdt u er rekening mee dat het aantal handicarts 
beperkt is, op = op. U dient uw handicart zelf te reserveren, ook bij wedstrijden. Reserveren kan via de shop op 
tel: 0541-530331 vanaf 14 dagen voor speeldatum. 
De vereniging is donateur van de Stichting Handicart en draagt per lid een deel van de clubcontributie af aan 
deze stichting. Gebruikers van deze handicarts dienen een individueel donateurschap aan te gaan. 

 
Hieronder staan de personen die hulp kunnen bieden voor de aanvraag van een pasje: 
Hans Dekkers Clubconsul, 0541 514 843 jwdekkers@fam-dekkers.com 
Desire Jansen Clubarts, Desirejansen46@gmail.com 

 
Heeren Cup 

e Heeren Cup is een club van hoofdzakelijk werkende mannen die de 
gezelligheid en de wedstrijden hoog in het vaandel hebben staan. Zij spelen 
iedere woensdag vanaf begin april tot en met begin september een 

qualifying stablefordwedstrijd. Om te kunnen deelnemen moet je minimum 21 jaar 
zijn en over een maximale handicap van 30,0 beschikken. 
De wedstrijd is een inloopwedstrijd en begint om 15.30 uur, de laatste flight start 
om uiterlijk 17.00 uur. Het is een driebalwedstrijd waarbij het streven is dat alle 
spelers om uiterlijk 21.00 uur binnen zijn. Naast een algemeen klassement wordt 
er tevens gespeeld om de dagprijs (1 t/m 3), de longest en de neary. Na de 
wedstrijd vindt tijdens het gezamenlijke diner de prijsuitreiking plaats. Aan het eind 
van ieder seizoen wordt een uitstapje georganiseerd. 

 
 

Historie 

In 1985 werd door een achttal Twentse ondernemers een plan voorgelegd aan de gemeente Enschede om op 
het oude landgoed ’t Sybrook een golfbaan aan te leggen. Het moest een uitdagende, semiopenbare baan 
worden van een hoge kwaliteit, een visitekaartje voor de regio. Zeven jaar later, na het nemen van heel veel 
hindernissen, kon met de aanleg worden begonnen. In december 1992 werd de Golf- & Country Club ’t Sybrook 
opgericht, als hoofdgebruiker van het park. 
Anderhalf jaar later, in 1994, werd de 18-holes baan officieel geopend door Prins Johan Friso, in aanwezigheid 
van de Commissaris van de Koningin Jan Hendrickx. Binnen een jaar werd de A-status verworven. 
Sindsdien zijn er de nodige veranderingen geweest. De baan is in 2003 uitgebreid met 9 holes tot 27 holes. In 

D 

mailto:jwdekkers@fam-dekkers.com
mailto:Desirejansen46@gmail.com
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2007 werd de baan verkocht en is onderdeel geworden van Het Rijk Golfbanen B.V., waartoe ook de banen van 
Het Rijk van Nijmegen, Het Rijk van Nunspeet en Het Rijk van Margraten behoren. 

 

Huishoudelijk Reglement 
Naast statuten bestaat er ook een huishoudelijk reglement waarin diverse aangelegenheden zijn vastgelegd en 
waarin tevens de algemene voorwaarden van Het Rijk Golfbanen B.V. zijn opgenomen. Evenals de statuten 
kunt u deze voorwaarden op de website van onze club inzien. 

https://www.gccsybrook.nl/club-info/algemeen/documenten/ 

 

Inschrijven voor wedstrijden 
U kunt zich inschrijven voor een wedstrijd via onze clubwebsite (www.gccsybrook.nl) in Proware. Wel moet u 
over een wachtwoord beschikken. Hoe u dit kunt aanvragen ziet u verderop onder ‘wachtwoord’. De inschrijving 
voor wedstrijden sluit in principe drie dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Ook kunt u zich inschrijven via de 
Sybrook App. (zie app’s) 

 
 

Kleding 
Gepaste golfsportkleding is een vereiste.  
Poloshirts worden op prijs gesteld,  
geen topjes tijdens het golfen. 

 

 
Kleedkamers 
De kleedkamers en de bijbehorende faciliteiten (douches en handdoeken) in het clubhuis staan elke golfer, 
zowel leden als niet leden, ter beschikking. In de kleedkamers zijn lockers voorhanden, waarin u uw 
waardevolle zaken gratis kunt opbergen. Wij raden u aan hiervan gebruik te maken. De vereniging kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verloren eigendommen. 

 
 

Ladies Cup 
De Ladies Cup organiseert wedstrijden die worden gespeeld op de dinsdagmiddag/avond 
in de periode van april t/m september. Hierbij heeft men de keuze om 9 holes of 18 holes 
te spelen. Er wordt gespeeld in flights van 3 personen. 

 
Er zijn starttijden geregeld voor de 9 holes wedstrijd, op de eerste en laatste dinsdag van 
het seizoen wordt gestart tussen 16.00 uur en 17.00 uur en op alle tussenliggende data 
wordt gestart tussen 17.12 uur en 
18.06 uur. Voor de 18 holes wedstrijd geldt dat er de eerste en laatste dinsdag van het 
seizoen wordt gestart tussen 14.30 uur en 15.00 uur en op alle tussenliggende data 
tussen 15.30 uur en 16.00 uur. 

 
U kunt zich aanmelden wekelijks voor dinsdag 13.00 uur via proware. 
Jaarlijks wordt er ook een “uitje” georganiseerd. 
Dit wordt in de loop van het seizoen gepland, de leden worden hierover per email geïnformeerd. 
De feestelijk gezellige afsluiting van het seizoen vindt plaats op de laatste dinsdag in september. 
Na september bestaat er de mogelijkheid om in de winter ook door te spelen. 
 
 

Lidmaatschap Golf- & Country Club ‘t Sybrook 
De aanmeldingsprocedure voor het lidmaatschap van de vereniging heeft de vereniging uitbesteed aan 
Golfbaan Het Rijk van Sybrook B.V. (de exploitant). 
Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier meldt u zich aan als lid van de Golf- en Country Club ‘t 
Sybrook. Het Rijk van Sybrook geeft uw gegevens aan de vereniging door en na het ontvangen van een 
bevestiging bent u lid van onze vereniging. U blijft lid van de vereniging tot aan de dag van de beëindiging van 
uw overeenkomst met de GCC ‘t Sybrook. 

 
Local Rules (plaatselijke regels) 
We onderscheiden permanente 'Local Rules', die op de scorekaarten staan en tijdelijke plaatselijke regels voor 
wedstrijden die op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis worden bekend gemaakt. 

https://www.gccsybrook.nl/club-info/algemeen/documenten/
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Lockerloods 
De tassenloods bevindt zich in de ruimte naast de toegang tot de drivingrange. Een plek voor uw tas huurt u bij 
Het Rijk van Sybrook B.V. Nadere informatie hierover is beschikbaar in de shop. 

 
 

Mediacommissie 
Deze commissie houdt zich bezig met communicatie in de breedste zin van het woord en is verantwoordelijk 
voor alle communicatie op de website van de vereniging, nieuwsbrieven, etc. 

 
 

Negenstappen plan 
Het 9-stappenplan is een methodiek die elke golfer in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen 
hoe hij of zij zich wil ontwikkelen. Al in stap 1 of 2 kun je al veel plezier aan de golfsport 
ontwikkelen, maar mocht je meer ambitie hebben dan voorziet het plan in een verdere groei tot 
uiteindelijk handicap 0. Natuurlijk is een goede begeleiding van een golfprofessional daarbij 
nodig, het 9-stappen plan vormt dan een leidraad. 
Meer informatie is in de shop, bij de pro’s, de Handicap- & Regelcommissie of op de NGF-
website beschikbaar. 

 
https://www.degolfacademie.nl/ 

 
Onweer 
Onweer kan op een golfbaan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Bij onweer wordt door de 
marshall getoeterd als signaal dat u direct een schuilhut dient op te zoeken. Wacht hier echter 
niet op als u de situatie niet vertrouwt; u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen 
veiligheid! 
Ga nooit schuilen onder de bomen, hier loopt u nog meer gevaar. 

Laat uw clubs achter in de baan, het meenemen ervan is levensgevaarlijk. 

 
 

Opzegging 
In de statuten van onze vereniging (zie onze website) vindt u meer informatie over het opzeggen van het 
lidmaatschap. Opzeggen kan per einde van het kalenderjaar geschieden waarbij een opzegtermijn van 
minimaal vier weken in acht moet worden genomen. 
Een rechtsgeldige opzegging van het lidmaatschap moet dus plaatsvinden 4 weken en één dag voorafgaande 
aan het einde van het kalenderjaar (of eerder). 

 
 

Plaatsen 
De NGF beveelt de periode van 1 november tot en met 30 april aan voor het plaatsen van de bal. Indien van 
toepassing mag gedurende deze periode de bal opgenomen worden (na de bal gemarkt te hebben), 
schoongemaakt en geplaatst worden op een plaats maximaal 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet 
dichter bij de hole. Dit geldt uitsluitend op het kort gemaaide gedeelte door de baan (de fairway). 

Plaatsen is een tijdelijke local rule, die wordt vermeld op de borden aan het begin van de baan. Is er geen 
mededeling, dan mag er niet worden geplaatst. 

 
 

Playing handicap 
Op basis van de Exact Handicap kan in de handicaptabel worden afgelezen 
hoeveel slagen u op de baan krijgt, de Playing Handicap.  

 
 

Publicatiebord 
Hierboven staat het logo van de GCC ’t Sybrook. 
Het grote bord links in de hal van het clubhuis, waar onze vereniging mededelingen ophangt. 
Wij adviseren u hier regelmatig even een blik op te werpen, u treft daar tevens andere interessante informatie 
aan. 

 

https://www.degolfacademie.nl/
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Qualifying 
In het algemeen zal op de borden aan het begin van de lus worden aangegeven of de baan al dan niet 
qualifying is. Dit hangt van verschillende condities af, zoals bijv. de lengte van de baan, posities van de tee's, 
het aantal wintergreens etc. Een groot aantal verenigingswedstrijden is qualifying, daarnaast is het natuurlijk 
ook mogelijk een qualifying kaart te lopen tijdens een 'vrije' ronde met een marker. 
Indien u een Q-kaart wil lopen spreekt u dit af met uw marker op de 1ste tee. 
Een Qualifying kaart moet u digitaal inleveren via de zuil in het clubhuis, via sybrook.prowaregolf.nl of via de 
app van Golf.nl. 

 
Verdere info kunt u vinden op de website GCC ’t Sybrook; Handicap & Regels- Q kaarten. 

Klik hieronder voor uitleg van de GOLF.NL app, hier vindt u ook instructiefilmpje: 
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/app 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, stuur dan een mail naar: hrc@gccsybrook.nl 
N.B. Het is op dit moment niet mogelijk om buitenlandse kaarten in de app GOLF.NL te verwerken, omdat de 
gegevens van de buitenlandse banen niet bekend zijn. 
De buitenlandse kaarten zullen dus voorlopig nog door de handicapcommissie van de club verwerkt moeten 
worden, deze worden dan handmatig verwerkt en zijn dan na de uitwisseling met de NGF-database te zien in 
de app. 

 
 

Receptie, starttijden reserveren 
Wilt u individuele starttijden reserveren dan kunt u dat telefonisch doen via 0541-530331 of via de website van 
Het Rijk Golfbanen bij ‘online starttijd reserveren’ of via de Sybrook-app. U kunt vanaf vijf dagen van tevoren een 
reservering maken. Een buggy/handicart reserveren kan alleen telefonisch. 
U dient zich, voorafgaand aan uw ronde, te melden in de shop en eventuele greenfees voor medespelers te 
voldoen. Indien de shop is gesloten, meldt u zich aan de bar van het clubhuis. Indien beide zijn gesloten (’s 
ochtends vroeg), dan graag bij terugkomst alsnog even melden in de shop dat u hebt gespeeld. De in de 
ochtend te spelen luscombinatie kunt u aflezen op de startlijst die tegenover de shopingang is opgehangen. 

 
 

Seniorenconvent & Mid Men Cup 
Alle mannen die lid zijn van de Golf- & Country Club ’t Sybrook kunnen ook lid worden van ons 
gezellige Seniorenconvent in het jaar dat ze de leeftijd van 55 jaar bereiken. Natuurlijk kunnen ze 
ook op latere leeftijd lid worden. Een belangrijke voorwaarde is ook dat men een EGA handicap 
heeft. Het ledenaantal bedraagt circa 80. Elke woensdag speelt men met een wisselend aantal 
leden; meestal zijn dat er ongeveer zestig. Van de jaarlijkse bijdrage (€ 150,-) organiseert men de 
wedstrijden, betaalt men de bijeenkomsten met een gezellig etentje en gaat men een paar dagen 
elders golfen (met overnachting). Na de wedstrijden die in de zomer vaak qualifying zijn, zijn ze 
meestal nog enkele uren gezellig bijeen. Sommige leden spelen bridge; anderen hebben een 
conversatie over de meest uiteenlopende onderwerpen en dat meestal onder het genot van een 
drankje. Naast het beoefenen van de mooie golfsport staat het contact tussen leeftijdgenoten voorop. Het is een 
vriendenclub die met elkaar meeleeft in goede, maar ook in slechte tijden. Veel leden geven aan dat ze zich altijd erg 
op deze woensdag verheugen. Men kan zich opgeven bij de secretaris van het Seniorenconvent. Een keer per jaar 
worden de partners uitgenodigd voor de voorjaarsbijeenkomst, waarbij voor drankjes en hapjes wordt gezorgd. 
 
Onder de vleugels van het SC is ook de Mid Men Cup als afzonderlijke afdeling ondergebracht. 
Hier ligt de gemiddelde leeftijd wat lager dan bij het SC en er wordt iedere week altijd 18 holes 
qualifying  wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden zijn altijd qualifying met in achtneming van de 
minimale handicap van 32.0. Voor de MMC geldt een afzonderlijk reglement. Deelname vindt 
plaats op voordracht van de leden. Leeftijd is van 50 jaar. 

 
 

Statuten 
Zoals iedere vereniging, beschikt ook GCC ‘t Sybrook over statuten. Deze notariële akte is voor 
geïnteresseerde leden beschikbaar via onze website, www.gccsybrook.nl./Documenten&FAQ   
De Vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40094940. 

 

https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/app
mailto:hrc@gccsybrook.nl
http://www.gccsybrook.nl./Documenten&FAQ
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Taslabel 
Dit is het in metaal uitgevoerde label, waarop het logo van Het Rijk van Sybrook en het jaartal staat. Door dit 
label, dat u duidelijk zichtbaar aan uw golftas dient te bevestigen, herkent het personeel van Het Rijk van 
Sybrook u in de baan als lid van onze golfclub. De taslabel is af te halen bij de shop. Elk jaar wordt de sticker 
van het jaartal vervangen. 

 
 

 
 
Telefoon 
Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens de wedstrijden niet toegestaan. Deze dient te 
worden uitgeschakeld of in de ‘stille’ stand te worden gezet. De wedstrijdcommissie behoudt zich 
bij overtreding van deze regel het recht voor om de straf van diskwalificatie op te leggen. 

 
 

Telegolf Kiosk   
 

Let op: Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing op het scherm van de kiosk vóór er een kaart ingevoerd wordt !! 

Inloggen op 2 manieren: 

1. Met uw NGF pas, hiertoe dient de sleuf aan de rechterkant van het scherm (de pas met de 
magneetstrip links van boven naar beneden halen). Rustig in een beweging nooit 2 of 3 x snel !! 

2. Op het scherm. Tik uw lidcode (de eerste 4 letters van uw achternaam met het volgnummer: 
SWAL1 ) in en daarna uw geboortedatum. 
Raadpleeg zo nodig ook de aanwezige gebruiksaanwijzing of vraag een ervaren lid. 

 

Trolleys: 
Met uw golftastrolley kunt u gedurende de zomer over de baan lopen (let op, niet voorbij de witte lijnen of op 
de green/T-box).Tijdens het winterseizoen kan aan u gevraagd worden om u uitsluitend met draagtassen over 
de fairways te bewegen of met uw trolley op de paden te blijven en met een club naar uw bal te lopen. 

 

Vrijwilligers: 
Gelukkig beschikken we over een groot aantal vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de club inzetten om het 
onze leden naar de zin te maken en het spelplezier te vergroten. Voelt ook u er iets voor om een bijdrage te 
leveren? Laat het ons even weten! 

 
 

Wachtwoord 
Om toegang tot de ledenpagina van de website te krijgen hebt u een wachtwoord nodig. Dit kunt u aanvragen 
via ‘Proware’ op de site van GCC ‘t Sybrook. Indien u voor de eerste keer gaat inloggen tik dan ‘annuleren’ aan 
en vul de gevraagde gegevens in. Het NGF nummer vindt u op uw NGF pasje. Geef het juiste mailadres op en 
na verloop van tijd krijgt u een wachtwoord via Telegolf.nl toegestuurd via een e-mail. Het is mogelijk dat een 
eventueel spamfilter berichten van Telegolf.nl blokkeert, maar dit is een vertrouwd adres dus u kunt deze mail 
zonder risico openen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Volg dan dezelfde procedure: ga naar inloggen, klik 
annuleren en onderaan de pagina die wordt geopend, kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd. 

 

 
Website 
Het adres van de vereniging website is: www.gccsybrook.nl. 
Wij adviseren u onze website regelmatig te bezoeken. U vindt er o.a. 
mededelingen, diverse artikelen, actualiteiten, inschrijflijsten, wedstrijdverslagen, 
uitslagen, fotoreportages, commissie- en bestuur mededelingen, spelvormen en 
veel informatie over de club. 

De website van Het Rijk Golfbanen is www.golfenophetrijk.nl. Hier vindt u een 
actueel nieuwsoverzicht, online lesagenda’s, online starttijd 
boekingsmogelijkheden, weersvoorspellingen, etc. 

 
 

 

http://www.gccsybrook.nl/
http://www.golfenophetrijk.nl/
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Wedstrijden 
Op de website van de vereniging GCC ‘t Sybrook staat de complete wedstrijdkalender. 
Op deze kalender staan qualifying wedstrijden (maandbeker wedstrijden, clubkampioenschappen) en 
funwedstrijden.  
Funwedstrijden zijn gezelligheidswedstrijden, veelal met een evenementenprogramma, waaraan iedereen met 
een EGA handicap mee kan doen. Wedstrijden van de Golfweek worden apart bekend gemaakt.  

 

Door mee te doen zult u zich snel thuis voelen bij onze club. Aarzel dus niet en schrijf u gerust in, de 
wedstrijdleiding helpt u graag bij het overwinnen van uw schroom. Bel hen gerust even. 
Inschrijven kan via ‘Sybrook.prowaregolf.nl, en de eerder genoemde apps. 
De startlijsten worden op onze website gepubliceerd. Bij deelname dient u zich minimaal een half uur tevoren bij 
de wedstrijdtafel te melden, deze staat meestal in de lounge van het clubhuis. 
Graag vragen wij extra attentie voor het 'Wedstrijdreglement', lees dit goed door. 
 
 

 

Voor eventueel nog resterende vragen kunt u gerust contact opnemen met één van onze bestuurs- of 
commissieleden, zij helpen u graag verder! 

 
Wij wensen u veel golfplezier! 


