Baanreglement Golfclub “De Koepel”
ALGEMEEN
• Draag uw clublabel dan wel de greenfeekaart zichtbaar aan de tas
of trolley.
• Aanwijzingen van de marshals en/of greenkeepers dienen strikt te
worden opgevolgd.
• Iedere speler wordt geacht passende kleding te dragen die
gangbaar is voor de golfsport.
• Waarschuw luid en duidelijk bij afzwaaiende ballen: Roep FORE!
• Houd de baan telefonie-vrij, bel niet en laat uw mobiele telefoon
in de baan niet overgaan. Zet belsignalen uit.

BAANGEBRUIK
• Er kan enkel gestart worden na een voorafgaande reservering.
• Men dient 5 minuten voor de aangegeven starttijd met de
complete flight aanwezig te zijn bij de tee. Er wordt niet eerder
gestart dan op de vooraf gereserveerde tijd, tenzij de
dienstdoende marshal hiervoor toestemming verleent.
• De marshal heeft het recht om flights te verplichten aansluiting
te houden met de voorgaande flight, als het spel in de baan
stagneert.
• Volg in de baan de aangegeven looprichting en gebruik zoveel
mogelijk de daarvoor aangelegde paden. Rijd met uw trolley of
handicart niet over voorgreens, aprons of greens en rijd niet over
de witte streep voor de aprons.
• Alleen met toestemming van de marshal mag een niet-spelende
begeleider mee door de baan.

KLEDING adviezen
Etiquette in de baan is een van de belangrijkste elementen van het golfspel.
Golfclub “De Koepel” stelt het zeer op prijs als u zich houdt aan de
kledingvoorschriften. Hieronder vermelden wij de do's en de don'ts ten
aanzien van hoe spelers op de golfbaan gekleed gaan.
• Heren dragen een lange broek of bermuda (net boven de knie); naast een rok zijn
voor dames ook kortere bermuda’s toegestaan.
• Polo of golfshirt. Voor de dames een polo met kraagje en voor de heren polo met
kraagje en mouwen (dus geen kraagloze of mouwloze T-shirts voor de heren)
• Golfers dragen geen Joggingpak, trainingspak of andere sportkleding, topjes,
naveltruitjes of aanstootgevende kleding. Geen summiere en kapotte kleding.
• Elke golfer loopt op golfschoenen of golflaarzen (spikes toegestaan).

VERBODSBEPALINGEN
• Het is niet toegestaan op hole 2 en 11 af te slaan bij het naderen van
een trein.
• Ook is het ten strengste verboden om op deze holes buiten de NSafrastering ballen te zoeken of te rapen.
(overtreding=verwijdering van het park)
• Met de aanwonenden van hole 12 en 17 zijn er afspraken gemaakt dat
er door spelers niet gezocht wordt naar ballen, die op hun terrein
terecht komen.
• Vissen naar een bal uit de waterhindernis van hole 2 (rechts), 4 en 7
is niet toegestaan.

EN VERDER

BAANGEDRAG
• Plaggen die worden uitgeslagen behoren te worden teruggelegd
en zorgvuldig te worden aangetrapt.
• Op de greens behoren pitchmarks te worden gerepareerd, daarom
is het verplicht dat een speler een pitchvork binnen handbereik
heeft.
• Na het spelen van een bal uit de bunker deze goed aanharken en
de hark buiten de bunker leggen
• U mag niet langer naar de bal zoeken dan volgens de geldende
regel is toegestaan. U dient rekening te houden met de
achteropkomende flight. Laat uw tas bij het zoeken in verband
met de veiligheid zichtbaar in de baan staan.
• Houd aansluiting met de voorgaande flight; zodra u door traag
spel de aansluiting verliest dient u een achteropkomende snellere
flight door te laten.
• U heeft de plicht om door te laten, niet het recht om doorgelaten
te worden.
• Matchplay During the Season (MDS) deelnemers moeten zich
herkenbaar maken via een vlag met het club-logo aan de tas en
hebben daardoor voorrang.

• Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang in de baan. Wacht op hun teken
voordat u verder speelt.
• Zwaailicht UIT.... NIET slaan en zwaailicht AAN......U mag slaan.
• Driving range ballen mogen, behalve bij lessen gegeven door de
golfprofessional, niet worden gebruikt buiten de driving range.
• Als u een lunchonderbreking heeft gepland, graag vooraf even contact
opnemen met de marshal.
• Standing hebben betekent voorrang hebben op de tee en in de baan voor
zover aansluiting met de voorgaande flight wordt gehouden.
• Bij onweer (één aanhoudend sirenesignaal) het spel onmiddellijk stoppen, de
baan verlaten en een schuilhut zoeken. Laat uw trolley, tas en clubs staan op
ruime afstand van uw schuilplek. Het spel kan worden hervat na het klinken
van twee (2) korte sirenesignalen.
• Calamiteiten: In het clubhuis en in de marshalkar is een AED-apparaat en een
EHBO kist aanwezig.

ALARMNUMMER 112
of:
0546 57 40 70 (secretariaat)
b.g.g. 0546 57 61 50 (clubhuis)
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