
GPS op de Handicarts 
 

Komend jaar worden (landelijk) alle Handicarts geschikt gemaakt voor aansluiting op het 

Visage-systeem, dat werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf GPSIndustries.  Dus 

ook de Handicarts op De Stok 

 

De Handicarts worden uitgerust met een GPS-systeem. De op het systeem aangesloten 

Handicarts staan in directe gps-verbinding met “MijnHandicart”, de hiervoor ontwikkelde 

website van de Stichting Handicart. Deze website is toegankelijk voor Handicartconsuls 

en golfbaaneigenaren.  

 

Dat geeft de volgende mogelijkheden:  

 Handicarts worden in hun bewegingsvrijheid beperkt door grenzen die op een 

kaart van de baan worden aangegeven en die door de club zijn ingevoerd. 

Handicarts kunnen dus niet meer rijden op voorgreens, laat staan greens, maar 

ook niet in de natuurrough wanneer dat op een baan niet is toegestaan. In 

voorkomende gevallen zullen Handicarts ook niet kunnen rijden waar dat op dat 

moment, bijvoorbeeld op ernstig slechte plekken in de baan of waar 

werkzaamheden aan de baan dat eisen, verboden wordt.  

 Handicarts kunnen ook in hun maximum snelheid worden beperkt wanneer de 

terreinomstandigheden daarom vragen.  

 De Handicarts kunnen op afstand in en buiten werking worden gesteld om 

ongeautoriseerd gebruik ervan te voorkomen. Het afrekenen van de ritprijs zal via 

de Handicartpas of de Handicart App gebeuren waardoor de baanorganisatie 

administratief wordt ontlast. Reserveren blijft noodzakelijk.  

 

Wanneer het systeem gereed is, zal het baanmanagement van Golfbaan De Stok de 

grenzen voor de Handicarts door de gehele baan vaststellen en in het systeem invoeren. 

Zodra de Handicart in een speciale zone terecht komt wordt de bestuurder met een 

signaal gewaarschuwd. Via teksten op het schermpje wordt de Handicart-gebruiker dan 

op de hoogte gesteld over wat er aan hand is wanneer er een waarschuwingssignaal 

wordt afgegeven. Rijdt men een verboden zone in dan stopt de Handicart en kan men 

alleen nog achteruit terug naar de baan waar het rijden wel is toegestaan.  

(Samenvatting van de onlangs verschenen  brief/kennisgeving van Stichting Handicart) 

 

De verwachting is dat de 2 Handicarts van golfbaan De Stok januari/februari 2017 met 

het Visage-systeem zullen worden uitgerust. 
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