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Het doel van dit werkboek is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het opzetten of verbete-
ren van een marshaldienst op een golfbaan, door het verschaffen van theoretisch inzicht en het 
aanreiken van, in de praktijk opgedane, kennis en vaardigheden.

Het boek heeft de vorm van een werkboek; het is een combinatie van teksten en opdrachten die 
leiden tot een goed functionerende marshaldienst.

Het werkboek kan goed gebruikt worden voor een projectgroep of projectleider, die van het 
bestuur van een golfvereniging de opdracht heeft gekregen om een marshaldienst op te zetten 
of deze te verbeteren.

Wij hebben bewust gekozen voor een werkboek, omdat we hiermee het proces kunnen onder-
steunen dat binnen een organisatie moet plaatsvinden om te komen tot een goed functione-
rende marshaldienst. Het werkboek schetst de (grote) lijnen, en de club kleurt de organisatie 
verder in, passend bij de cultuur van de club. Indien dit proces wordt doorlopen, zal dit leiden 
tot een goed draaiende marshaldienst, die richting geeft aan het optreden van de individuele 
marshal.

Dit werkboek in het bijzonder geeft geen antwoorden op allerlei vragen, maar geeft vooral hand-
reikingen voor het vinden van de antwoorden. De ervaringen die opgedaan zijn in de marshal-
workshops die sinds 2012 zijn gehouden, zijn verwerkt in dit werkboek.

Wij zien dit werkboek als een ´levend´ document dat in de tijd verder zal uitgroeien door 
inzichten, ervaringen en tips, die wij graag ook vanuit de clubs ontvangen. U kunt deze mailen 
naar marshals@ngf.nl. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
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In deel 1 wordt aangegeven hoe de marshaldienst ingebed behoort te zijn in de hele organisatie. 
Van groot belang is hoe een en ander is vastgelegd in documenten, waarbij het beleidsplan een 
voorname plaats inneemt.

In deel 2 wordt beschreven hoe een marshaldienst opgezet kan worden.

In deel 3 gaat het vooral over het uitoefenen van de marshaltaak.

In deel 4 worden tips gegeven over communicatie en teambuilding.

Het werkboek is geschreven vanuit het perspectief van een golfcluborganisatie, simpelweg 
omdat dat dat vaak de realiteit is, maar de inhoud is evengoed van toepassing op een com-
merciële organisatie die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van een golfbaan. De term 
bestuur kan dan vervangen worden door ‘exploitant’, ‘directie’ of ‘manager’ en ‘vereniging’ door 
‘organisatie’. 

Het spreekt vanzelf dat in het boek met de mannelijke persoon ook het vrouwelijk equivalent 
wordt bedoeld.

WERKBOEK

Bewust is gekozen voor het woord ’werkboek’. Waarom?

In het boek staan 16 actiepunten genoemd, die uiteindelijk leiden tot een goed functionerende 
marshaldienst, ingebed in de gehele organisatie. 

Bij elk actiepunt wordt de gelegenheid geboden om naar eigen inzicht de opdracht uit te voe-
ren; er moeten keuzes gemaakt worden.

Leg waar mogelijk bij elk actiepunt vast welke keuze gemaakt is en motiveer deze. Ga met dat 
gegeven verder naar het volgende onderdeel.

Na het zorgvuldig uitvoeren van de opdrachten is het gewenste resultaat bereikt: het fundament 
is gelegd voor een goed functionerende marshaldienst die ingebed is in de hele organisatie.

EVALUATIE EN BIJSTURING

Om een goed functionerende marshaldienst te houden, zal van tijd tot tijd opnieuw het proces 
moeten worden doorlopen via de stappen evaluatie, visie (opnieuw keuzes maken) en uitvoe-
ring of bijsturing. Er kan immers sprake zijn van voortschrijdende inzichten, bijvoorbeeld op 
basis van gewijzigde omstandigheden, en het is dan zinvol om de eerder gemaakte keuzes te 
evalueren.

Veel succes!
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DEEL 1 - HET BELEID VAN DE VERENIGING OF 
BAAN

Dit werkboek richt zich zowel op verenigingen waar marshals als vrijwilligers hun rol vervullen 
als op golfbanen waar marshals in dienst zijn. Maar wat doet de marshal nu precies? Met welke 
opdracht is hij de baan in gestuurd? En wat wordt er van hem verwacht? Is het werkelijk zo dat 
door de aanwezigheid van de marshal het spelplezier van de golfer vergroot wordt? Allemaal 
vragen waarop meestal niet direct een helder antwoord gegeven kan worden.

Trouwens, weet de marshal zelf wel wat er van hem verwacht wordt of doet hij maar wat? Is er 
iets waar hij op kan terugvallen, iets waar hij houvast aan heeft? Op welke documenten kan hij 
terugvallen als zich een vervelende situatie voordoet? En hoe reageert zijn collega als deze met 
datzelfde probleem te maken krijgt?

Op veel golfbanen zijn de marshals vrijwilligers van de club die hun best doen om hun functie 
goed uit te voeren. Vaak zijn leden van een golfvereniging marshal geworden ’omdat ze graag 
wat terug willen doen voor de club‘. Ze vinden het leuk om met mensen om te gaan en geven 
graag adviezen. 

Er is een grote diversiteit in beloningen die marshals ontvangen voor hun werkzaamheden. 
Dit varieert voor de vrijwilligers van een kopje koffie tijdens de dienst tot een ruime financiële 
vergoeding of het kwijtschelden van het betalen van het speelrecht. Zo’n regeling kan fiscale 
gevolgen hebben en wij raden aan om dergelijke regelingen te (laten) toetsen. Er zijn ook banen 
waar de marshals een betaald dienstverband hebben.

HET BELEIDSPLAN ALS UITGANGSPUNT VOOR MARSHALLING

Antwoorden op alle bovengestelde vragen behoren vastgelegd te worden in een beleidsplan van 
de vereniging. Daarin hoort onder andere te staan wat de missie en visie van de vereniging is, 
maar vooral ook welke plaats de marshaldienst inneemt in de hele organisatie.

Beleid kan omschreven worden als het maken van afspraken die als kapstokken kunnen dienen 
voor beslissingen die later genomen moeten worden. Wanneer de antwoorden op de hierboven 
genoemde vragen goed zijn vastgelegd, weet de marshal waar hij aan toe is, waarom hij er is en 
wat er van hem verwacht wordt.

Het spreekt vanzelf dat niet de marshaldienst verantwoordelijk is voor het feit of het beleidsplan 
voldoet aan deze tijd. Die taak ligt bij het bestuur. 

Wel is het goed om duidelijkheid te vragen over zaken die betrekking hebben op het directe 
handelen van de marshal in de praktijk. Bijvoorbeeld welke afspraken er zijn gemaakt over de 
dresscode, de veiligheid, het controleren van de etiquette, de doorstroming etc.

ACTIEPUNT 1

Bestudeer in het beleidsplan de plaats die de marshaldienst inneemt in de gehele organisa-
tie. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een organogram.
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DOCUMENTEN DIE VAN INVLOED ZIJN

Naast het beleidsplan zijn er nog meer documenten. Of deze allemaal iets te zeggen hebben 
over de organisatie van de marshals en de uitvoering van de dienst kunt u het beste zelf binnen 
uw eigen club bekijken.

In de marshalsworkshops zijn heel wat documenten de revue gepasseerd, waarvan sommige 
van belang kunnen zijn voor de marshaldienst en andere niet of minder.

Volledigheidshalve zetten we ze op een rij met wat aanvullende opmerkingen.

• Statuten

Dit document leent zich minder voor marshalzaken. Hierin staat onder andere beschreven wat 
het doel van de vereniging is, de bestuurstaken, de leden, de jaarlijkse bijdrage etc.

ACTIEPUNT 2

Vraag om duidelijkheid wanneer zaken die te maken hebben met marshalling vaag geformu-
leerd zijn in het beleidsplan.

Het kan zijn dat de meningen over bepaalde onderwerpen uiteenlopen. Bijvoorbeeld: Is er 
een dresscode? Zo ja, moet de marshal deze dan controleren? Wat wordt er bedoeld met 
gastvrij optreden?

Vraag alle documenten op en kijk of ergens iets geschreven is over marshalling. Als er wei-
nig of niets is vastgelegd of als zaken niet duidelijk zijn: vraag de verantwoordelijke bestuur-
der of medewerker om helderheid en laat het vastleggen.

Golfbaan Sluispolder
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HET BELEID VAN DE VERENIGING

• Gebruikersovereenkomst

Het kan zijn dat een golfvereniging te gast is bij een exploitant. In dat geval is het van belang 
dat helder omschreven is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Valt de marshaldienst bijvoorbeeld onder de vereniging of onder de exploitant? Op welke wijze 
wordt hierin samengewerkt?

• Calamiteitenplan als onderdeel van de risico-inventarisatie

Welke rol neemt de marshal in bij een calamiteit? Wat wordt er van de marshal verwacht bij 
onweer? Welke taak heeft de marshal wanneer een ambulance de baan op moet?

• Huishoudelijk reglement

Hierin zou goed omschreven kunnen worden hoe het sanctie- en klachtenbeleid is geregeld.

• Marshalplan

In dit plan staat omschreven hoe de marshaldienst is ingericht. Daarin staan onder andere 
benoemingsprocedure, competentieprofiel, diensttermijn, taken en bevoegdheden vermeld (zie 
deel 2 van het werkboek).

• Baanreglement

Hierin zou opgenomen kunnen zijn: gewenst gedrag van de speler en bezoeker, eisen ten aan-
zien van speelvaardigheid, dresscode, gemiddelde rondetijd, handicarts, ritsen, vierbalregeling, 
veiligheid etc.

• Verzekeringen

Meer informatie hierover kunt u vinden op: 

> www.ngfverzekeringen.nl

7
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DEEL 2- DE ORGANISATIE VAN DE MARSHALDIENST

De wijze waarop de marshal zijn rol uitoefent, wordt bepaald door de missie van de golfvereni-
ging of golfbaan. Daarin wordt onder woorden gebracht wat de golfclub/baan typeert. Staat in 
het vaandel het woord ’gezelligheid‘ hoog genoteerd, dan vraagt dat een andere houding van de 
marshal dan wanneer ’sportief presteren’ het speerpunt is. Met andere woorden de uitvoering 
en inrichting van de marshaldienst is afhankelijk van de opdracht die het bestuur van de golf-
vereniging of het management van de golfbaan voor ogen heeft en in de missie heeft verwoord.

Om tot een adequate organisatie van de marshals te komen, zal de vereniging of baan helder 
moeten weergeven wat zij van de marshaldienst verwacht. Daar komt bij dat de indruk die de 
marshal achterlaat bij gastspelers van grote invloed is op het terugkeren voor een volgende keer 
op de betreffende baan.

Nu bekend is ’in welke kleur‘ de marshaldienst geschetst kan worden, zal het bestuur op zoek 
gaan naar iemand die de opdracht krijgt een marshaldienst op poten te zetten, de projectleider

HET BENOEMEN VAN EEN PROJECTLEIDER

Zoals in het voorwoord is aangegeven, is het werkboek geschreven voor een projectgroep of 
projectleider, die van het bestuur van een golfvereniging de opdracht heeft gekregen om een 
marshaldienst op te zetten of deze te verbeteren.

Om de juiste projectleider te vinden, is het handig om van tevoren na te denken over welke 
competenties de projectleider zal moeten beschikken, rekening houdend met de volgende 
aandachtspunten:

• Beheren van de relatie met de opdrachtgever (het bestuur of management).

• Beheren van de relatie met de omgeving (leden, commissies etc.).

• Resultaat opleveren binnen de grenzen van tijd en geld.

ACTIEPUNT 3

Ten aanzien van de organisatie en inrichting van de marshaldienst wil het bestuur/manage-
ment het volgende:

TIP

Wanneer het bestuur van de marshaldienst verwacht dat deze gastvrij naar buiten treedt, 
probeer daar een beeld bij te krijgen. Vul dan voor uzelf in hoe de marshals daar zelf vorm 
aan kunnen geven in hun handelen. Denk daarbij aan spelers welkom heten, wegwijs ma-
ken, hulpverlenen etc.
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DE ORGANISATIE VAN DE MARSHALDIENST

DE PROJECTLEIDER EN ZIJN OPDRACHT

De projectleider heeft de opdracht om de (bestaande) marshaldienst zo in te richten dat deze 
bijdraagt aan de missie van de vereniging of baan. De projectleider doet er verstandig aan om 
een werkgroep te vormen, waarbij de leden met elkaar beschikken over de bovengenoemde 
competenties, en elkaar dus kunnen aanvullen.

AANPAK DOOR DE WERKGROEP

Om tot de gewenste situatie te komen, zullen volgens plan stappen genomen worden, waarbij 
aandacht besteed moet worden aan:

• Scholing: is er voldoende kennis in huis om deze klus te klaren of is het raadzaam om eerst 
een Marshalworkshop te volgen?

• Opdracht van de werkgroep: organiseer een marshaldienst die voldoet aan de wens van de 
vereniging of baan en leg dit vast in een marshalplan (bij een bestaand marshalplan wordt dit 
geëvalueerd en waar nodig aangepast).

• Tijdpad: wanneer willen we het gewenste resultaat bereiken (planning)?

• Werkwijze: bestuderen van eventueel bestaande clubdocumenten. Wat kan geleerd worden 
van andere verenigingen? Wat heeft de NGF te bieden aan materiaal?

ACTIEPUNT 4

Het bestuur stelt de competenties van de projectleider vast.

Denk daarbij aan: integriteit, relatiegericht, omgevingsbewust, vakkundig, planmatig, organi-
satietalent, besluitvaardig, bezielend, communicatief etc.

ACTIEPUNT 5

Het bestuur/management zoekt en benoemt een projectleider.

Voor deze functie is het van essentieel belang dat het bestuur waarde hecht aan communi-
catie op meerdere niveaus: met bestuur, marshals onderling, commissies, logboek, uitwis-
selen van ervaringen etc.

ACTIEPUNT 6

De projectleider stelt de werkgroep samen.

Zorg ervoor dat de werkgroep uit leden bestaat die goede contacten (en respect) hebben 
binnen de vereniging. Denk daarbij aan mannen én vrouwen.

ACTIEPUNT 7

Het schrijven van het marshalplan.

Tip: denk bij het schrijven van een marshalplan vooral aan: benoemingsprocedure, compe-
tentieprofiel, rooster van aftreden, taakomschrijving, bevoegdheden, doelstelling, organisa-
tie, dienstrooster, marshalcommissie, link met bestuur/management, communicatie, etc.
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DE ORGANISATIE VAN DE MARSHALDIENST

Het bestuur doet er wijs aan dit marshalplan onder de aandacht te brengen van alle leden 
tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Daarmee wordt binnen de vereniging draagvlak 
gegenereerd.

WERVEN VAN MARSHALS

Nu helder omschreven is wat van de marshals wordt verwacht, kan begonnen worden met het 
werven van de marshals.

Om geschikte mensen te vinden, is het aan te bevelen om een profielschets te maken van de 
marshal. Uitgangspunt daarbij is telkens de missie van de vereniging en het daarop afgestemde 
marshalplan.

ACTIEPUNT 8

Presentatie van het marshalplan aan de ALV en/of andere focusgroepen.

De projectleider of een lid van de werkgroep presenteert het plan op de ALV ter informatie.

ACTIEPUNT 9

Profielschets maken en benoemingsprocedure afspreken.

Wanneer van tevoren duidelijk omschreven is hoe het profiel van de marshal eruit ziet, kan 
gericht gezocht worden naar geschikte personen. In deel 3 van dit werkboek wordt hier 
nader op ingegaan.

Waar duidelijkheid geboden kan worden, moet dat niet nagelaten worden. Hier dient men 
helder af te spreken wat de bedoeling is. Wie heeft de regie van de benoemingsprocedure? 
Welke termijnen worden er gehanteerd? Hoeveel marshals willen we? Etc. Gebruik hierbij 
het competentieprofiel. Daarmee kun je inzichtelijk maken waarom de ene persoon wel en 
de andere niet geschikt is voor de functie van marshal.

ACTIEPUNT 10

Publicatie in clubblad, website etc.

Zorg ervoor dat alle leden kunnen weten wat de bedoeling is. Gebruik daarbij instrumenten 
die alle leden bereiken (niet iedereen leest dagelijks zijn e-mail). Denk hierbij aan de (digi-
tale) nieuwsbrief, clubblad, publicatiebord, poster bij secretariaat, rondvraag ALV.

ACTIEPUNT 11

Informatiebijeenkomst

Organiseer voor geïnteresseerden een moment waarop 'met passie' uitleg wordt gegeven 
over 'het marshal zijn'. Leg uit wat de vereniging of baan van de marshal verwacht en welke 
rollen hem te wachten staan. Vergeet niet na afloop een competentieprofiel en een ’benoe-
mingsprocedure’ mee te geven.
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DE ORGANISATIE VAN DE MARSHALDIENST

ACTIEPUNT 12

Meeloopdagen

Overal in het onderwijs krijgen studenten de gelegenheid om in een bedrijf mee te lopen 
en te ervaren wat hun eventuele toekomstige beroep inhoudt. Vandaar dat het goed is ook 
kandidaat-marshals deze gelegenheid aan te bieden. Onder andere het rijden van een vaste 
route in de marshalbuggy is zeer aan te raden. Gedurende de rit kan veel praktische uitleg 
worden gegeven.

ACTIEPUNT 13

Proefperiode

Sommige mensen vinden het nogal wat om de rol van marshal goed uit te voeren. Een 
proefperiode kan hen helpen deze stap te zetten. Begeleiding door ervaren marshals is in 
deze periode zeer gewenst. 

ACTIEPUNT 14

Evaluatie en benoeming of afwijzing

Zowel voor de vereniging of baan als voor de nieuwe marshal is het goed om het functione-
ren van de marshal na een periode te evalueren. Welke verbeterpunten zijn er aan te bren-
gen? Het kan ook zo zijn dat de nieuwe marshal met ideeën kan komen, die van essentieel 
belang zijn voor het begeleiden en uitoefenen van de dienst.

Om misverstanden (en roddels) te voorkomen, is het zeer wenselijk om bij afwijzing helder 
aan te geven waarom een persoon niet geschikt is voor de functie van marshal.
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Bovendien wordt van hen verwacht dat ze als team opereren en naar dezelfde richtlijnen hun rol 
uitoefenen. Het is dan ook de taak van de projectleider om alle marshals regelmatig bijeen te 
roepen.

EVALUATIES

Wanneer een marshaldienst draait, is het belangrijk om regelmatig bij elkaar te komen om 
ervaringen en belevenissen uit te wisselen en problemen te bespreken. Dit draagt bij aan het 
teamgevoel en de gewenste eenduidigheid in optreden. 

In de Marshalworkshops is gebleken dat door verhalen van anderen er weer nieuwe inspiratie 
wordt opgedaan. Het gevaar kan ontstaan dat je vastroest in je eigen invulling van het uitoefe-
nen van de rol van marshal, waardoor je de opdracht ’waartoe je het doet‘ uit het oog verliest. 
Wanneer marshals naar eigen bevinding (niet eenduidig) optreden, wordt verwarring gekweekt 
en het imago van de marshal geschaad. In deel 3 wordt het belang van het opereren in een 
team verder uitgewerkt.

Momenten van evaluatie zijn dus van essentieel belang.

ACTIEPUNT 15

Marshalbijeenkomst met als doel teambuilding en eenduidig handelen door alle marshals 
volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het marshalplan (instructie).

Geef tijdens deze bijeenkomst ook iedereen de gelegenheid iets over zichzelf en zijn ervarin-
gen te vertellen (positief of negatief). 

TIP

Bouw met elkaar een positief imago; ga geen ballen vissen, wees niet storend aanwezig, 
maar wel zichtbaar, wees altijd voorkomend, bied hulp waar nodig, stel je dienstbaar op.

ACTIEPUNT 16

Evaluatie van de marshaldienst.

Het is zeer aan te bevelen aan het eind van het jaar bij elkaar te komen om de afgelopen 
periode te evalueren. Het gaat vooral om een terugkoppeling; functioneert de dienst nog 
zoals deze bedoeld is.

Gebruik hierbij het uitgangspunt zoals dit verwoord is in het beleidsplan en uitgewerkt is in 
het marshalplan. Is bij de uitvoering van de dienst de juiste vertaalsleutel toegepast? Stel 
vast met wie geëvalueerd wordt, bijvoorbeeld met het bestuur van de vereniging (‘laat niet 
de slager zijn eigen vlees keuren’).
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DEEL 3 - DE INDIVIDUELE UITVOERING VAN DE 
MARSHALTAAK

Het klinkt als vanzelfsprekend, maar een marshal kan pas zijn taak uitoefenen wanneer hij ook 
als zodanig is aangesteld door de vereniging of de baan. De marshal is in functie van de vereni-
ging of baan en oefent volgens gemaakte afspraken zijn functie uit. De marshal weet zich dus 
door de vereniging of het management gesteund bij het uitoefenen van zijn taak. 

PROFIELSCHETS VAN DE MARSHAL

Bij het werven van marshals kunt u het beste gebruik maken van een profielschets van de mars-
hal. In de inleiding heeft u kunnen lezen dat het belangrijk is om te weten welk type marshal 
het beste bij uw vereniging of baan past. Wanneer bij uw vereniging of baan de nadruk ligt op 
gastvrijheid, heeft u een ander type marshal nodig, dan wanneer de nadruk ligt op bijvoorbeeld 
het weren van zwartspelers. Anders gezegd over welke competenties moet de marshal beschik-
ken om zijn rol goed te kunnen uitoefenen.

We denken dat we met de volgende drie aspecten een heel eind komen.

• Welke kennis moet de marshal te hebben?

• Over welke vaardigheden dient de marshal te beschikken?

• Welke persoonlijke kenmerken van de marshal zijn belangrijk voor de uitoefening van zijn 
functie?

Tijdens de vele marshalworkshops zijn deze drie vragen uitvoerig besproken en alle genoemde 
begrippen worden hieronder beschreven.

Dat wil niet zeggen dat alle genoemde punten ook van toepassing moeten zijn op uw baan 
of uw vereniging. Waar het om gaat, is dat u door deze aandachtspunten te lezen een helder 
beeld krijgt van datgene wat bruikbaar zou kunnen zijn voor uw eigen baan. We adviseren u die 
begrippen aan te vinken waarvan u zegt “daar kunnen we wat mee op onze baan”.

WELKE KENNIS MOET DE MARSHAL HEBBEN?

• Mensenkennis. 

• Baanreglement.

• Kennis van de baan, de routing (voor spelers en marshals) + knelpunten.

• Marshalplan, taken en bevoegdheden van de marshal.

• Richtlijnen voor de marshalcommissie (huishoudelijk reglement).

• Calamiteitenplan en aanverwante protocollen (bijv. wat te doen bij onweer).

• Sanctiebeleid.

• Maatregelen om doorstroming te bevorderen.

TIP

Alle golfers willen vlot kunnen spelen zonder oponthoud. Bij het onderdeel ’Taken en Rollen 
van de marshal‘ gaan we daar dieper op in.
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DE INDIVIDUELE UITVOERING VAN DE MARSHALTAAK

• Theorie van reanimatie en de werking van het AED-apparaat.

• Spelinzicht: kennis van allerlei wedstrijdvormen i.v.m. tempo van spelen.

• Regels: plaatselijke regels, etiquette regels, belangrijkste golfregels.

• Weten waar men terecht kan als er iets gebeurt.

OVER WELKE VAARDIGHEDEN MOET DE MARSHAL BESCHIKKEN?

• Niet storend aanwezig zijn, maar wel zichtbaar.

• Goed met de buggy kunnen rijden.

• Ervaren golfer (kunnen inleven); inzicht in ’het tempo houden in de baan’.

• Kunnen reanimeren en AED-apparaat gebruiken, EHBO verlenen.

• Communicatief: kunnen luisteren, duidelijk en helder taalgebruik, kunnen beargumenteren 
van adviezen. Tip: Ga geen discussie aan op de baan.

• Sociale vaardigheden; met mensen kunnen omgaan.

• Flexibel kunnen optreden.

• Samenwerken.

• Snel beslissingen kunnen nemen.

• Snel kunnen inspelen op situaties, oplossingen kunnen aandragen.

• Consequent zijn.

• Hulp kunnen bieden bij kleine materiaalpech.

WELKE PERSOONLIJKE KENMERKEN VAN DE MARSHAL ZIJN BELANGRIJK

• Gastgericht, servicegericht, klantgericht, dienstbaar, behulpzaam.

• Benaderbaar, open en positieve uitstraling, vriendelijk en beleefd.

• Zelfverzekerd, overtuigend, confrontatie durven aangaan, durven optreden.

• Incasseringsvermogen, stressbestendig, zelfbeheersing, geduldig, rustig.

• Besluitvaardig, daadkrachtig, beslist.

• Betrouwbaar, integer.

• Teamplayer binnen de marshalgroep.

• Tactvol, diplomatiek.

• Empatisch, herkennen van en kunnen omgaan met emoties van anderen.

• Improviseren.

• Onbesproken gedrag; het goede voorbeeld geven.

ACTIEPUNT 17

Maak een competentieprofiel dat past bij de marshal van uw baan. U kunt daarbij gebruik 
maken van de begrippen die hierboven genoteerd staan. Maak een profiel waarin mensen 
zich kunnen herkennen en dat niet afschrikt. Zoek geen schaap met vijf poten. Weet dat ken-
nis en vaardigheden aan te leren zijn. Dat geldt niet voor persoonlijke kenmerken.
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DE INDIVIDUELE UITVOERING VAN DE MARSHALTAAK

TAKEN EN ROLLEN VAN DE MARSHAL

Een goede marshal is meer een gastheer of gastvrouw dan een politieagent en draagt, door een 
vriendelijke wijze van optreden, bij aan een prettige ambiance op uw baan. Een marshal zorgt 
daarnaast voor een vlot ritme door de baan en heeft aandacht voor de veiligheid en het welzijn 
van de leden en de gasten. Een goede marshal verstaat de kunst om in verschillende rollen zijn 
functie uit te voeren.

We onderscheiden een drietal rollen. Bij elke rol staat een aantal voorbeelden van taken die aan 
deze rollen kunnen worden toebedeeld. 

Rol 1 Gastheerschap: gastvrouw of gastheer

• Ontvangen van gasten, welkom heten, jezelf voorstellen aan gasten.

• Uitleg geven over de baan, de routing, local rules, bijzonderheden van de dag.

• Interesse tonen, vragen of alles naar wens is.

• Ambassadeur zijn van de club of baan; zorgen dat de baan er netjes bij ligt.

• Groepen begeleiden bij starten. 

• Starten begeleiden bij grote drukte.

• Servicegericht handelen: verloren club helpen zoeken; nabrengen van personen of vergeten 
spullen; mee helpen zoeken naar een geslagen bal buiten de fairway.

• Waarschuwen bij onweer.

Rol 2 Toezichthouder of controleur

Doorstroming begeleiden

Niets geeft meer ergernis op de baan dan wanneer je voortdurend moet wachten op de flight 
die voor je speelt (die misschien ook weer wacht op de flight daarvoor). Het behoort tot de 
taken van de marshal om te ontdekken wat de aanleiding is van het oponthoud op de baan. 
Van hem wordt verwacht om daar wat aan te doen. Hieronder staan enkele tips die de marshals 
kunnen geven aan spelers. Belangrijk is dat de marshal eerst analyseert waardoor een flight 
achterstand heeft opgelopen en dan de juiste tip geeft die bijdraagt aan het oplossen van het 
probleem.

• Laat 'ready golf' spelen: de speler die als eerste klaar staat om te slaan -en het is veilig- slaat 
als eerste. Ook wanneer zijn bal dichter bij de hole ligt. Dit geldt vanaf de afslagplaats tot en 
met de green. 

• Alle flightdeelnemers slaan van dezelfde kleur tee af, bijvoorbeeld 4-bal van de rode tee

• Spelen van kleur tee die past bij de handicap of de afstand die men slaat. Gebruik hiervoor de 
Kies je Tee poster van de NGF.

• Spelvorm aanpassen.

• Eventueel de routing aanpassen, holes laten overslaan.

TIP

Het toezien op het op tijd en niet te vroeg starten voorkomt veelal latere opstoppingen in de 
baan.
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• Gebruik call on-hole.

• Verder alle tips die al in de etiquetteregel over tempo in de baan zijn opgenomen. 

Toezichthouden op bijvoorbeeld

• Speelgerechtigdheid, zwartspelers.

• Naleven van het baanreglement.

• Starten op de juiste hole.

• Op tijd starten en vooral niet te vroeg.

• Rijden de buggies de juiste route.

• Toezien op de veiligheid in de baan.

• Niet-golfers behoeden voor gevaar wanneer ze mee de baan in gaan.

• Spelers wijzen op onveilige situaties en onveilig gedrag.

• Zorg voor de baan door spelers: plaggen terugleggen, pitchmarks repareren, bunkers harken.

• Netjes houden van de baan door marshal: prullenbakken legen, doorgeven als er vlaggen of 
bunkerharken missen.

• Dresscode.

• Gebruik van driving range ballen in de baan.

Ongetwijfeld kunt u een keuze maken wat voor uw club/baan van toepassing kan zijn.

Rol 3 Hulpverlener

• EHBO toepassen.

• Eerste hulp verlenen bij onwel worden van spelers.

• Reanimeren, gebruik AED.

• Begeleiden bij calamiteiten.

• Helpen bij technische problemen (buggy of trolley).

• Hulp verlenen als service: verloren clubs brengen enz.

TIP

Bespreek met de marshals de mogelijkheden die zij kennen om het tempo te bevorderen. 

ACTIEPUNT 18

Vaststellen welke taken en rollen van de marshal op uw club en baan van toepassing zijn en 
de concrete uitvoering daarvan.
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BASISUITRUSTING VAN DE MARSHAL

Om zijn werk naar behoren te kunnen doen, heeft de marshal een basisuitrusting nodig en 
zal hij duidelijk herkenbaar moeten zijn voor iedereen. Bij hem kun je toch terecht voor allerlei 
vragen?

Hieronder vindt u een opsomming van diverse instrumenten en gereedschappen die tot de 
basisuitrusting kunnen behoren en door marshals gebruikt worden in het land. We adviseren de 
lijst door te nemen en voor uw eigen club een keuze te maken.

Materialen 

• Portofoon of mobiele telefoon.

• Materialen voor herkenbaarheid: legitima-
tie, badge, herkenbare kleding, herkenbare 
marshalbuggy.

• AED, EHBO-middelen, tekentang, reanima-
tieplank, deken.

• Pitchfork (voldoende voorraad om uit te 
delen?).

• Water, druivensuiker, zout. 

• Handdoek.

• Brandblusser.

• Extra ballen.

• Paraplu.

• Potlood of pen.

• Sleutels van hekken e.d.

• Verrekijker: er zijn banen waar je vanaf een 
bepaald punt een flink aantal holes kunt 
overzien. De marshal is dan fysiek niet 
storend aanwezig. Aan de andere kant kan 
het zo zijn dat spelers zich onprettig voelen, 
omdat ze zich bespied kunnen voelen.

• Horloge om speelsnelheid te monitoren.

• Toeter i.v.m. onweer.
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Naast deze materialen is het aan te bevelen om ook verschillende documenten binnen handbe-
reik te hebben, handig gebundeld in een map. Men gaat er immers van uit dat de marshal ’alles 
weet’.

• Belangrijke telefoonnummers.

• Alarmprocedure, protocol bij calamiteiten.

• Marshalreglement of marshalplan

• Baanreglement

• Plattegrond van de baan met rijroutes.

• Logboek, dagrapporten.

• Kaartje met kledingvoorschrift.

• Overzicht pinposities, caddieboekje.

• Tabel met doorlooptijden.

• Ledenlijst i.v.m. controle lidmaatschap.

• Dispensatielijst voor gebruik trolley of 
buggy.

• Instructie technisch mankement aan buggy.

• Extra scorekaarten, met de local rules erop.

• Golfregelboekje

• Overzicht van soorten tassenlabels die 
gebruikt kunnen worden.

• Startlijsten (Tip: er zijn programma's voor 
inzien startlijsten op een tablet.

• Overdrachtsformulier voor de marshal die 
de dienst over neemt.

ACTIEPUNT 19

Maak een lijst van materialen en documenten die de marshal op uw baan nodig heeft om 
zijn rol goed te kunnen uitoefenen en leg ook vast hoe de marshal deze materialen verkrijgt.
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DEEL 4 - COMMUNICATIE

Soms hebt u het gevoel dat u wat wilt zeggen, maar dan komt het er niet van. Of u hebt veel 
woorden nodig om uw boodschap over te brengen. Misschien wordt er weinig aandacht be-
steed aan wat u zegt of komt u in een flink meningsverschil terecht, terwijl dit helemaal niet 
de bedoeling was. Vergeet daarbij ook niet dat uw lichaamstaal een belangrijke rol speelt in de 
communicatie.

COMMUNICATIE OP DE BAAN

De communicatie in de rol als gastheer/gastvrouw wordt als het meest prettig en meest mak-
kelijk ervaren. Moeilijker wordt het om in de controlerende rol een speler een vervelende bood-
schap te brengen. De uitdaging van de marshal is om de vervelende boodschap over te brengen 
en toch de relatie prettig te houden.

Enkele tips hiervoor zijn:

• Wees beleefd en voorkomend. Stel uzelf voor, neem de pet af en kom uit de buggy voordat u 
mensen aanspreekt.

• Breng de boodschap direct en duidelijk, draai er niet omheen. 

• Argumenten kort en krachtig uiteenzetten. Het gaat om het gedrag van de speler, niet om 
hem of haar als persoon. Vermijd discussies.

• Emoties opvangen: geef de ander de gelegenheid stoom af te blazen. Luister, stel vragen, vat 
samen. 

• Bespreek vervolgacties of oplossingen. Het gaat om de afspraken/regels die nageleefd moe-
ten worden, zodat iedereen met plezier zijn ronde golf kan spelen.

COMMUNICATIE BINNEN DE CLUB

De marshal is als het ware de ceremoniemeester van het feest dat golfen heet. Hij is onopval-
lend aanwezig. Maar de marshal communiceert ook met (beroeps)mensen die een andere 
belangrijke rol vervullen op de baan, zoals de manager, de greenkeepers, de receptie, het 
horecapersoneel, de caddiemaster, de golfshop, etc. Daarnaast heeft hij contact met de vrijwil-
ligers zoals de baancommissaris, de wedstrijdcommissaris en andere commissies. Ook kan hij 
bij grote wedstrijden een belangrijke rol vervullen in de omgang met  toeschouwers, pers en 
sponsors.

TIP

Benader mensen zoals u zelf graag benaderd wilt worden.

ACTIEPUNT 20

Bespreek in het marshalteam met elkaar welke situaties lastig zijn en maak met elkaar af-
spraken hoe te reageren en te handelen. Oefen dit met elkaar.

TIP: 

De NGF kan door middel van een incompany marshalworkshop een helpende hand bieden.
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Communicatievormen

• Maandelijkse bijeenkomst met bijv. hoofdmarshal en bestuursvertegenwoordiger voor het 
delen van ervaringen, bespreken van ontwikkelingen en nieuws vanuit de NGF enz.

• Themabijeenkomsten.

• Bijeenkomsten met uitleg over het (nieuwe) beleid van het bestuur.

• Vergaderingen met vertegenwoordigers van andere commissies.

COMMUNICATIE BINNEN HET MARSHALTEAM

De communicatie tussen de marshals onderling is van essentieel belang voor het slagen van 
een goed functionerend marshalteam. In de workshops wordt aan dit onderwerp veel aandacht 
besteed en worden allerlei vormen van communicatie genoemd.

Communicatievormen onderling

• Bijhouden van een logboek (dagrapporten, opmerkingen m.b.t. spelers).

• E-mail, nieuwsbrief.

• Telefoon (bij dienst met meerdere marshals).

• Vergaderingen.

• Informele contacten.

• Evaluatiegesprekken

TEAMBUILDING

We hebben geconstateerd dat de marshal over goede communicatieve vaardigheden moet be-
schikken en dat het imago van het hele marshalteam afhangt van het gedrag van de individuele 
marshals. Met andere woorden: één marshal kan het door wangedrag voor het hele marshal-
team verprutsen.

Daarom moeten de marshals zich er goed van bewust zijn dat hun eigen gedrag bepalend kan 
zijn voor het imago van alle marshals. De marshal is dus indirect een teamspeler. Willen de 
marshals serieus genomen worden door de leden van de golfvereniging en de gasten, dan is het 
belangrijk dat hun berichtgeving en manier van handelen eenduidig is. 

Kenmerken van een goed marshalteam zijn bijvoorbeeld:

• Elkaar kennen.

• Elkaar steunen, nooit elkaar afvallen.

• Consequent en eenduidig gedrag van alle marshals.

• Gemaakte afspraken nakomen.

• Betrokkenheid van de individuele marshal bij het team.

• Voor elkaar invallen.



STAPSGEWIJS NAAR EEN SUCCESVOLLE MARSHALDIENST

21

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IE

Een team vormen gaat niet vanzelf. Er zijn verschillende manieren om daaraan te werken. Hier-
onder vindt u enkele mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken.

• Regelmatig bij elkaar komen en elkaar informeren.

• Met elkaar duidelijke afspraken maken.

• Gezamenlijk een cursus volgen: bijvoorbeeld een incompany marshalworkshop bijwonen.

• Kennis en ervaringen met elkaar delen.

• Elkaar feedback geven.

Investeren in teambuilding en bijscholing is een voorwaarde. U zou een onderlinge wedstrijd 
kunnen organiseren met aansluitend een gezellige bijeenkomst, waarbij men elkaar beter leert 
kennen.

ACTIEPUNT 21

Enkele vragen waar u met uw collega-marshals over kunt praten:

• Hoe communiceert uw marshaldienst? 

• Is er sprake van een eenduidige boodschap? 

• Wat is de belangrijkste boodschap van de marshals bij uw club?

•  Wordt deze boodschap door alle marshals uitgedragen? Zo nee, hoe is dit dan te 
realiseren?

ACTIEPUNT 22

Maak afspraken over de wijze waarop u aan teambuilding wenst te doen.

TIP:

Vraag via marshals@ngf.nl informatie op over de mogelijkheden van een incompany mars-
halworkshop voor uw vereniging of baan. De teambuildings activiteit bij uitstek!
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We hebben u met dit document een handreiking willen geven om procesmatig en stapsgewijs 
een marshaldienst op te zetten of te verbeteren. 

We zijn ervan overtuigd dat u door deze aanpak een breed draagvlak creëert binnen de vereni-
ging en dat de marshals zich gesteund voelen door de leden bij het uitoefenen van hun dienst.

Mocht u tijdens uw werk punten tegenkomen die vragen oproepen, dan kunt u altijd contact 
met ons op nemen. Daarnaast staat wij open voor alle op- en aanmerkingen die tot verbetering 
van dit werkboek kunnen leiden.

We wensen u veel succes!

Werving van marshals
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