Baanreglement
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Toegang golfbaan
De leden van de Golfclub De Kurenpolder.
Genodigden van de voorzitter van Golfclub De Kurenpolder met een maximum van 2.
Functionarissen van de Nederlandse Golf Federatie die daartoe zijn aangewezen
door het bestuur van de NGF.
Greenfeespelers en bezoekers van de Pro/clinics, volgens de voorwaarden opgesteld
door de beheerder.
Speelvaardigheid als toegangseis
Greenfeespelers en/of genodigden dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig
GVB.
Voor leden en leden met baanpermissie gelden de gebruikelijke toegangsbepalingen.
In een flight met lesnemers met grote baanpermissie dient altijd tenminste één golfer
met een GVB/EGA-handicap mee te spelen.
Voor niet-leden kan de exploitant op drukbezette weekenden en feestdagen een
handicapeis voorschrijven om zodoende de doorloopsnelheid door de baan te
bevorderen.

3

Etiquette- en golfregels

3.1

Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de
NGF worden gehanteerd.
Alle amateur-wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld
door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, in aanmerking nemende de Local
Rules, zoals van kracht op Golfbaan Hank.

3.2

4
4.1

Kleding op de baan

4.2

Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en
mode bij het golfspel.
Joggingpakken, trainingsbroeken, spijkerbroeken, topjes, T-shirts, korte broeken en
aanstootgevende of fluorescerende kleding zijn niet toegestaan. Bermuda’s op
knielengte zijn toegestaan.

5

Kinderen en huisdieren

5.1

Kinderen tot en met 12 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het
complex.
Het betreden van het complex met huisdieren is niet toegestaan, evenmin als het
achterlaten van huisdieren in auto’s op het parkeerterrein.

5.2
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6

Openingstijden

6.1

Voor de openingstijden van de golfbaan, drivingrange en accommodatie raadplege
men het mededelingenbord in het clubhuis en de website.
De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door de exploitant en, bij diens
ontstentenis, door het bestuur, in verband met weers- of terreinomstandigheden
evenals wedstrijden, evenementen of gebruik door derden.

6.2

7

Baanreserveringen en starttijden

7.1

Leden en greenfeespelers dienen altijd een starttijd te reserveren via de website of
telefonisch of direct bij het personeel in het clubhuis, gedurende de openingstijden.
7.2
Individuele leden en individuele greenfeespelers kunnen tot maximaal 2 weken van
tevoren een starttijd boeken.
7.3
Bij een reservering dient men het aantal spelers evenals de namen van een flight of
groep spelers door te geven.
7.4
Indien een gereserveerde starttijd niet zal worden benut, dan dient dit zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 2 uur vóór de starttijd, te worden doorgegeven aan het
personeel van het clubhuis. Dit geldt eveneens voor de individuele speler van een
flight die geen gebruik maakt van de gereserveerde starttijd.
7.5
Het personeel van het clubhuis houdt zich het recht voor om bij drukte flights te
combineren. Dit kan betekenen dat uw gereserveerde starttijd naar voren of naar
achteren wordt verschoven (vooral bij individuele spelers).
7.6
Iedere speler moet zich persoonlijk 15 minuten voor de gereserveerde starttijd in het
clubhuis melden en aldaar legitimeren door middel van een ledenpas, GVB en/of
baanpermissie om een startbewijs c.q. greenfee te verkrijgen.
7.7
Men moet minimaal 5 minuten voor de gereserveerde starttijd op de afslagplaats
aanwezig zijn.
7.8
Wie zich niet tijdig meldt in het clubhuis of op de afslagplaats verliest het recht om op
de gereserveerde starttijd af te slaan.
7.9
Bij 2 x niet verschijnen op de gereserveerde starttijd volgt een sanctie.
7.10 Het is verboden om zonder zich in het clubhuis te melden de baan in te gaan.
Overtredingen worden bestraft met onmiddellijk verwijdering van de baan.
8
8.1

Zorg voor de baan
Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.
Dat houdt in:
• pitchmarks op de greens herstellen;
• bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;
• bunkers aanharken en de harken terugplaatsen;
• uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en
aandrukken;
• niet met golfkarren/-tassen over de green lopen; ook niet tussen de green
en de bunker, deze ruim buiten de voorgreen laten staan;
• aangegeven loop- en rijroutes volgen (witte lijnen);
• afgebroken tees deponeren in de tee-bakjes; houdt de afslagplaats schoon;
• geen afval in de baan achterlaten; sigarettenpeuken en –filters evenals
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9
9.1
9.2

9.3

9.1

9.2

zwerfvuil in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren;
• het maken van een oefenswing op de afslagplaats is verboden.
Wanneer men een bal in een vijver heeft geslagen, mag men deze uitsluitend uit het
water halen met behulp van een hengel.
Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de
baan van leden en niet-leden.
Stel uzelf, vóór het spelen, op de hoogte van de Local Rules op de scorekaart en het
informatiebord bij hole 1.
Aanwijzingen en controle
Lidmaatschaps-, baanpermissie- en greenfeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te
worden bevestigd aan de golfuitrusting.
Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de accommodatie dienen controle op de
geldigheid van lidmaatschaps-, baanpermissie- en greenfeekaarten onverwijld toe te
staan.
De controle geschiedt door de manager of een namens hem optredende persoon en
kan tevens geschieden door het bestuur of door het bestuur daartoe aangewezen
functionarissen, zoals de marshals.
Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten
van spelers met standing en het naleven van het Baanreglement in algemene zin,
gegeven door de hierboven genoemde functionarissen, dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
Een lid van de club is voluit verantwoordelijk voor juiste speelgerechtigheid en
baangedrag van een meespelend niet-lid, en is hierop aanspreekbaar door het bestuur
van de club of het management van de exploitant.

10 Jurisdictie op de afslagplaats
10.1 De ‘jurisdictie’ op de afslagplaats (doorgaans de eerste tee) berust bij de manager of
een namens hem optredende persoon (bijvoorbeeld de caddiemaster).
10.2 Tijdens wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie
plaatsvinden berust de ‘jurisdictie’ bij de wedstrijdcommissie.
10.3 Indien 18 holes wordt gelopen “inweven” met voorrang, volgens het principe van
invoegen op de snelweg.
11 Route
11.1 De afslag geschiedt vanaf de eerste tee.
11.2 Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële
routeaanduidingen strikt te volgen. Dit betreft met name de route van hole 1 naar hole
2 en van hole 5 naar hole 6.
11.3 Gebruikers van buggies dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden
te volgen.
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12 Speelsnelheid
12.1 De maximum speeltijd over 9 holes is voor een twee-bal circa 2 uur, voor een drie-bal
circa 2 uur en 7 minuten en voor een vier-bal circa 2 uur en 15 minuten.
Voor 18 holes is dit respectievelijk circa 4 uur, circa 4 ¼ uur en 4 ½ uur.
12.2 Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de groep
zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij zij benadrukt dat het een
maximum norm betreft.
12.3 In het weekend geldt een maximale handicap voor een twee-, drie- en vier-bal van 74.
12.4 Als u achterop raakt op de groep of persoon voor u, is het gewenst de speelsnelheid te
verhogen, ook als u binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat.
12.5 Als u één hole op de groep of persoon voor u bent achtergeraakt, bent u verplicht de
groep of persoon na u door te laten.
13 Baanpersoneel
13.1

Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van zijn werk altijd voorrang op de spelers
in de baan.
13.2 Spelers wachten op een teken voordat zij hun spel in de richting van het personeel
voortzetten.
13.3 De lesgevende pro met zijn leerling heeft uitsluitend op de drivingrange, de oefenholes, de puttinggreen en in de oefenbunker voorrang op andere spelers.
14 Drivingrange, puttinggreen en oefenbunker
14.1 Op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven
afslagplaatsen.
14.2 Op de drivingrange dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren.
14.3 De drivingrangeballen zijn eigendom van Golfschool de Kurenpolder.
14.4 De instructies van de golfprofessional en van de in artikel 9.3 bedoelde personen
dienen onverwijld te worden opgevolgd.
14.5 Het ballen rapen op de drivingrange is verboden.
14.6 Op de puttinggreen en in/vanuit de oefenbunker dient men, behalve bij een les door
de pro, met eigen golfballen te oefenen.
14.7 Men dient de oefenbunker na gebruik weer netjes aan te harken.
14.8 Na gebruik van de oefenfaciliteiten dient men deze netjes en schoon achter te laten:
d.w.z. geen golfballen laten liggen, lege emmers terug zetten en de vlaggenstok
rechtzetten.
15 Golfuitrusting
15.1 De spelers mogen uitsluitend gebruikmaken van golfstokken die zijn goedgekeurd door
de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews.
15.2 Het gebruik van oefenballen (drivingrangeballen) in de baan is verboden. Bij
overtreding mogen de in artikel 9.3 genoemde personen deze ballen innemen en
controleren of u meerdere drivingrangeballen in uw bezit heeft. Bij herhaalde
overtreding volgt een sanctie.
15.3 Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting
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of golftas, uitgezonderd lesnemers tijdens hun baanpermissie periode.
15.4 Elke bespeler van de baan dient golfschoenen of golflaarzen te dragen, voorzien van
spikes van voldoende lengte of voorzien van rubber noppen met voldoende profiel. Alle
andere soorten sportschoenen zijn niet geoorloofd. Het betreden van het clubgebouw
met spikes is, behalve voor de gang naar de kleedkamer, ten strengste verboden.
16 Golfcarts, buggies en dergelijke
16.1 Het is verboden met golfcarts, buggies en dergelijke te rijden over afslagplaatsen en
greens, tussen green en bunkers, op voorgreens, aprons en beplante vlakken en
dergelijke.
16.2 Gebruikers van golfcarts volgen zoveel mogelijk de aangegeven route en/of paden
(witte lijnen).
16.3 Bij het clubhuis dient men de golfcarts en buggies te parkeren op de daartoe
geëigende plaats.
16.4 De minimum leeftijd voor het besturen van een golfcart bedraagt 16 jaar.
17 Aansprakelijkheid
17.1 Het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties is volledig voor eigen risico. De
eigenaar, beheerder noch vereniging, personeel en/of bestuursleden/commissieleden
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm
dan ook.
18 Toegebrachte schade
18.1 Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins
in gebruik van de club of golfbaan en/of de golfprofessional(s) worden beschadigd
door de gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.
19 Roken in de baan, afval
19.1 Het is streng verboden peuken, lucifers en dergelijke op de baan achter te laten.
19.2 Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor het rookgedrag
van leden en niet-leden.
19.3 Afval dient te worden gedeponeerd in de aangebrachte afvalbakken.
20 Mobiele telefoons
20.1 Het bestuur adviseert dringend mobiele telefoons uit te zetten in de baan en deze
slechts ten behoeve van noodgevallen te gebruiken.
20.2 Indien – in noodgevallen – gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon, dient
men de achteropkomende flight direct door te laten.
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21 Veiligheid
21.1 In bijzondere gevallen en weersomstandigheden is het mogelijk dat u door middel van
een geluidsignaal (luchthoorn of dergelijke) gewaarschuwd wordt om het spel direct te
beëindigen. U bent verplicht om bij een dergelijke oproep hier gehoor aan te geven,
naar het clubhuis terug te keren en zich te melden. Dit signaal kan gegeven worden
door de personen genoemd in artikel 9.3.
22 Kennis van het baanreglement
22.1 Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit Baanreglement te kennen en toe te passen.
In alle gevallen waarin niet is voorzien bij dit reglement beslist de exploitant in
samenspraak met het bestuur over de te nemen beslissingen of maatregelen.
22.2 Bij (herhaaldelijk) overtreding van het Baanreglement wordt door het bestuur in
samenspraak met de exploitant een sanctie opgelegd.
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