GOLFETIQUETTE
Een belangrijk onderdeel van de golfregels is de etiquette.
Het zijn voorschriften die gaan over veiligheid, normaal speeltempo, zorg voor de golfbaan en sociaal
gedrag.
Door deze eenvoudige regels maximaal te volgen kan heel wat wrevel, ergernis en misverstanden
vermeden worden, met meer spelplezier voor iedereen als gevolg.
In een wedstrijd kan het non-respect leiden tot het toekennen van strafslagen door de
wedstrijdcommissie.
Toon respect
Wees respectvol voor de andere spelers, de vrijwilligers, het management en respecteer de
baan en het werk dat de greenkeepers er in stoppen.
Veiligheid staat voorop





Wacht met slaan totdat andere spelers buiten bereik zijn.
Maak geen oefenswing in de richting van iemand anders.
Roep altijd keihard ‘FORE’ als een bal een gevaarlijke kant op gaat… ook als je de bal niet zelf
sloeg.
Greenkeepers hebben altijd voorrang, wacht op een teken dat je mag slaan.

Let op je gedrag








Kom opdagen als je je voor een ronde hebt ingeschreven!
Schrijf je tijdig uit als je verhinderd bent! Dan kan een ander je plaats innemen.
Zet je GSM uit tijdens het spelen.
Wees stil en beweeg niet wanneer een andere speler afslaat.
Ga niet op iemands puttinglijn staan en hou rekening met je schaduw.
Speel de holes in de officiële volgorde, ook al gaat het traag voor je. Vraag dan voorrang i.p.v.
je eigen parcours te kiezen.
Het is niet toegestaan dat meerdere spelers gebruikmaken van één golftas.

Een prettig speltempo










Slow play is een van de grootste ergernissen in golf.
Vermijd oefenslagen en zorg ervoor dat je steeds binnen de 30 seconden je slag doet.
Hanteer de principes van ready play.
Kijk altijd mee als je medespelers slaan, dat scheelt een hoop tijd bij het zoeken.
Speel bij twijfel een provisionele bal.
Help elkaar met zoeken.
Hou aansluiting met de groep voor je, de groep achter je is niet de richtlijn.
Laat snellere spelers altijd door.
Zet je tas aan de green vlakbij de weg naar de volgende tee.
Noteer scores pas op de volgende tee.

Zorg goed voor de baan









Sla geen plaggen uit met een oefenswing. Leg plaggen op de fairway terug en stamp ze een
beetje aan met je voeten. Op de teebox is dit niet nodig. In de rough mag het.
Stap bunkers aan de laagst gelegen kant in en uit.
Hark de bunker aan, zoals je hem zelf zou willen aantreffen.
Repareer pitchmarks EN ook die van anderen.
Je pitchfork zit NIET in de tas, maar in je broekzak!
Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers.
Rijd met je kar of buggy alleen maar op de toegestane plaatsen… en dus zeker niet OVER de
witte koorden.

Draag uitsluitend correcte golfkleding!
Correcte kleding in de baan, op de oefenfaciliteiten en in het clubhuis maakt wereldwijd deel uit van
de golfsport!







Trainings- en joggingpakken, T-shirts, strand- of sportshorts zijn volledig verboden!
Golfschoenen én sokken zijn verplicht (behalve voor starters tot op het moment ze
volwaardig lid zijn).
Een golfpet wordt NIET met de klep naar achter gedragen.
Dames
 polo met kraag, eventueel mouwloos.
 nette shorts en rokjes op bermudalengte op of max. 2 vingers boven de knie.
 spijkerbroek toegestaan zonder rafels en/of scheuren.
Heren
 polo met kraag, IN de broek gedragen.
 nette shorts op bermudalengte op of max. 2 vingers boven de knie
 spijkerbroek toegestaan zonder rafels en/of scheuren.

Overtreding van de etiquetteregels:
Bij overtreding van bovenstaande regels zal de marshal, captain of management je daarop wijzen en
je vriendelijk vragen om de regels correct te volgen.
Als men je een 2e maal moet aanspreken en wordt er dus geen gehoor gegeven aan de regels wordt
dit als “strike 2” genoteerd. Bij een derde overtreding zal er een sanctie opgelegd worden en kan u
de toegang tot het terrein geweigerd worden voor een bepaalde duur. Management brengt u
hiervan op de hoogte.

