
         Baanreglement Golfbaan de Voortwisch  

1. Leden moeten de bagtag met actuele jaarsticker kunnen tonen.  
2. Gastspelers dienen zich te melden bij de receptie of golfshop alvorens de 

baan (inclusief driving range en/of overige golffaciliteiten) te betreden. Zij 
dienen hun geldige NGF pas met maximaal handicap 54 te kunnen tonen 
alsmede een geldige greenfeekaart zichtbaar aan hun tas te bevestigen.  

3. Betreding van de baan geschiedt op eigen risico waarbij u persoonlijk 
aansprakelijk bent voor eventueel door u veroorzaakte schade.  

4. Neem kennis van de standaard ‘local rules’ vermeld op de scorekaart en 
tijdelijke ‘local rules’ en/of maatregelen vermeld op het mededelingenbord bij 
hole 1.  

5. Het is niet toegestaan drivingrangeballen elders dan op de drivingrange en 
oefengreen (naast hole 1 te gebruiken. Het rapen van ballen op de 
drivingrange is verboden.  

6. Iedere speler dient met een eigen tas en/of set clubs te spelen.  
7. Indien de melding ‘brandgevaar’ staat aangegeven, betekent dit ook een 

algeheel rookverbod in en rond de baan.  
8. Bij gebruik van een handicart/buggy dient de ‘buggy route’ te worden 

gevolgd. Voor gebruikers van een Handicart (buggy) of golfkarretje (trolley) 
geldt: Rijd niet over tees, greens, aprons, GUR en door vakken met rhodo's of 
jonge aanplant! Niet met een kar tussen de bunker en de green lopen/rijden. 
Volg zoveel mogelijk de paden.  

9. Plaggen dienen te worden teruggelegd, bunkers (met zorg) aangeharkt en 
spikemarks en pitchmarks (zowel groot als klein!) hersteld. Bunkers altijd aan 
lage zijde betreden en verlaten. Op deze punten zal streng worden toegezien 
en u kunt te allen tijde worden gevraagd uw pitchfork te tonen.  

10. Maak geen oefenswing op de teeingground.  
11. Zonder toestemming van marshal of wedstrijdleiding is het niet toegestaan 

om op een andere dan hole 1 te starten.  
12. Witte lijnen rondom de green mogen niet met een kar overschreden worden.  
13. Bij het niet hebben van standing of bij verlies van afstand tijdig doorlaten!  
14. De maximale speeltijd over 9 holes bedraagt 2 uur en 16 minuten en over 18 

holes 4 uur en 36 minuten. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met 
de laagste handicap in de groep er voor te zorgen dat de voornoemde norm 
wordt aangehouden.  

15. Als u achterop raakt op de voorgaande groep is het gewenst uw speelsnelheid 
te verhogen –ook als u binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat.  

16. Als u een hole verliest op de voorgaande groep, dan bent u verplicht de 
achterliggende groep door te laten. Laat een snellere groep door als er ruimte 
is. Wanneer u naar een verloren bal gaat zoeken, laat dan de 
achteropkomende groep door.  

17. Om de speelsnelheid in de baan te bevorderen kan de baanmanager op 
drukbezette dagen een maximale flight handicapeis voorschrijven van 110.  

18. Baanpersoneel en professionals hebben te allen tijde voorrang in de baan: 
wacht op hun teken om verder te spelen! De greenkeepers kunnen delen van 
de baan tijdelijk sluiten voor onderhoudswerk.  

19. In geval van (dreigend) onweer kunnen de spelers in de baan geïnformeerd 
worden door middel van een geluidssignaal. Zodra het waarschuwingssignaal 
klinkt dienen de golfers direct het spel te staken, de golftas ter plekke te laten 
staan en naar het clubhuis of de dichtstbijzijnde schuilhut te gaan. Zodra het 
onweer voorbij is worden de spelers geïnformeerd door middel van een 
geluidssignaal en kan het golfspel worden hervat.  

20. Houd het golfcomplex netjes, deponeer slechts afgebroken tees in de 
teeboxen en (overig) afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat geen 
peuken achter op of rond de baan. Laat de baan a.u.b. achter zoals u hem zelf 
wenst aan te treffen.  

21. Golftassen horen niet thuis in het clubhuis. Maak voor het verkleden en 
wisselen van schoenen gebruik van de kleedkamer.  

22. Spelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag 
van spelers in dezelfde groep.  

23. In het belang van uw spelplezier en dat van andere spelers heeft de marshal, 
een vertegenwoordiger van de baaneigenaar of clubfunctionaris in 
voorkomende gevallen de bevoegdheid corrigerend op te treden. U dient 
zijn/haar aanwijzingen op te volgen. Bij in gebreke blijven hiervan is de 
marshal, baanmanager of een bestuurslid gerechtigd u de toegang tot het 
golfcomplex te ontzeggen.  
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