BAANREGELS HAVIKSOORD

Leende, 26 april 2017

Lokale regels.
1. Out of bounds wordt aangegeven door witte palen, een bal die buiten de baan omheining ligt is out of bounds.
2. De 9e hole is out of bounds wanneer u hole 1 speelt, is aangegeven met witte palen.
Deze palen zijn vaste obstakels wanneer u ieder andere hole speelt dan de 1e hole..
3. De Driving Range is out of bounds.
4. Jonge aanplant wordt aangegeven door blauwe paaltjes of door een beschermings-sok rond de stam, wanneer
een dergelijke boom de stand of swing van een speler beïnvloedt moet de bal worden gedropped zonder
strafslag (Regel 24-2b(i))
5. Ground under repair wordt aangegeven door blauwe paaltjes of lijnen. De bal moet buiten dit gebied worden
gedropped.
6. De waterhindernis op hole 12, 13, en 14 is een natuurgebied. Het is verboden dit gebied te betreden.
7. Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. lndien een speler tijdens een vastgestelde ronde
een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden
(bijv . helling, wind snelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt
worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
Straf voor overtreding:
Bij de eerste overtreding: Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - Twee slagen.
Bij volgende overtreding - Diskwalificatie
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Baan / Etiquette.
Leden mogen pas de baan op na toestemming van de Baandirectie.
Over de gehele wereld zijn op golfbanen de regels van toepassing zoals opgesteld door de Royal and Ancient Golf
Club of St. Andrews, Scotland.
Het boekje Golfregels dat deze regels beschrijft, ligt ter inzage in het clubhuis, exemplaren hiervan zijn te koop in
het clubhuis.
TE ALLEN TIJDE MOET VOORRANG VERLEEND WORDEN AAN BAANPERSONEEL.
Iedere speler is verplicht de nodige voorzichtigheid in acht te nemen ten opzichte van iedere andere persoon die
zich op de golfbaan c.a. bevindt, hetzelfde geldt voor het eigendom van iedere andere persoon of zaak dat zich
op de golfbaan c.a. bevindt.
Wanneer het bord “GESLOTEN” bij de afslag van hole 1 staat, is het niet toegestaan te gaan spelen.
Bij het gebruik van de baan neemt u speciaal de volgende punten in acht:
De Driving Range is out of bounds.
Men moet een bal zonder straf droppen, overeenkomstig regel 24-2b(i), om te voorkomen dat jonge bomen en
struiken worden beschadigd. Deze bomen en struiken zijn met een grijze beschermhoes gemerkt.
Water hazards zijn aangegeven met gele paaltjes.
Laterale water hazards zijn aangegeven met rode paaltjes.
Grasplaggen, die u uit de grond slaat, legt u terug en drukt u goed aan.
Bunkers loopt u altijd in en uit langs de lage kant en u harkt de bunkers aan als u er in bent geweest.
HET IS VERBODEN MET UW KAR OP DE TEES, VOORGREENS OF GREENS TE KOMEN.
Niemand mag spelen of lopen op de baan met schoenen die beschadigingen kunnen veroorzaken aan de greens
of fairways. Schoenen of laarzen met smalle of hoge hakken zijn absoluut verboden.
e
Na het verlaten van de 11 green moet de bel geluid worden.
De waterhindernis bij de holes 12, 13 en 14 is een beschermd natuurgebied en het is verboden dit te betreden.
Oefenen van fairway op de green is verboden.
Ballen die over de Haviksoord afrastering worden geslagen, zijn out of bounds. Het is niet toegestaan over de
afrastering te klimmen.
Repareer pitchmarks.

m. Beschadig de greens niet door:

n.
o.

1. Te dicht bij de hole te gaan staan
2. De vlag neer te gooien
3. Op uw putter te leunen
4. Met uw spikes over de green te sloffen
Het spelen op de green met een andere stok dan een putter is verboden.
HET IS UITSLUITEND TOEGESTAAN DE BAAN IN DE JUISTE VOLGORDE TE SPELEN.
Starten op hole 10 is niet toegestaan, tenzij expliciet aangegeven bij 1e tee. Dit zal ondermeer zijn als tijdrovend
onderhoud gepleegd wordt.

3.

Voorrangsregels.

a.

e.

Officiële wedstrijdgroepen hebben altijd voorrang.
Stelt u zich op de hoogte of er een wedstrijd gespeeld wordt voordat u de baan op gaat.
In principe bepaalt het speeltempo de voorrang op de baan.
Een 2-bal die sneller speelt dan uw groep laat u door ongeacht het speeltempo van de groep voor u.
Bij verlies van een volle hole afstand moet u altijd voorrang verlenen, dus ook in een wedstrijd, aan een andere
wedstrijd flight.
Geen enkel recht op voorrang hebben:
1. Een speler alleen (U mag deze doorlaten)
2. Meerdere spelers met 1 tas
3. Een groep die onderweg van spelers verandert
BAANPERSONEEL HEEFT ALTIJD VOORRANG.

4.

Veiligheid

b.
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U mag nooit een bal slaan als iemand op dezelfde fairway binnen bereik is.
Naar de green spelen mag eerst als de voorgaande partij de green heeft verlaten en op veilige afstand van de
green is verwijderd.
Speciaal op par 3 holes is dit zeer belangrijk.
Zorg dat u uw bal volgt opdat u tijdig “fore” kunt roepen als uw bal gevaar oplevert voor een ander.
5.

Onweer.
Spelers wordt met klem aangeraden bij onweer het spel te staken. Uzelf, de golfclubs, paraplu en golfkar kunnen
bliksem aantrekken. Terug naar clubhuis of uw auto.
Wedstrijden worden tijdelijk of geheel gestaakt.
Hoewel de schuilhutten op de baan zijn voorzien van bliksemafleiders, geeft dit geen 100% beveiliging. Dus alleen
gebruiken als terug naar clubhuis of auto niet mogelijk is.

6.

Verzekering.
Noch uzelf, noch uw eigendommen zijn op de golfbaan c.a. verzekerd door de Baandirektie.
Betreding van golfbaan c.a. is geheel voor eigen risico.

7.

Kinderen.
Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen onder leiding van een volwassene op de baan c.a. aanwezig zijn.

8.

Honden.
Honden zijn niet toegestaan op de golfbaan c.a., hieronder begrepen honden die zich bevinden in al of niet
afgesloten auto’s op het parkeerterrein. Men kan de Baandirektie verzoeken om ontheffing van dit verbod. U
vrijwaart de Baandirektie van elke verantwoordelijkheid, in welk opzicht dan ook.
Van de zijde van de Baandirektie kunnen honden aanwezig zijn.

9.

Tijdelijke afsluiting.
Delen van de golfbaan kunnen tijdelijk afgesloten zijn voor reparatie of door onbespeelbaarheid.
Hiervan zal mededeling worden gedaan op de mededelingenborden en u wordt verzocht deze borden altijd te
raadplegen alvorens u gaat spelen.

10. Driving Range.
Iedere speler op de driving range moet zich ervan vergewissen dat zijn/haar spel geen gevaar oplevert voor
anderen, speciaal niet voor spelers op baan 18 en bij de longhitters niet voor spelers op baan 11. Het net dat is
gespannen aan het begin van de driving range vermindert de kans dat de ballen naar de zomer- of wintergreen
van baan 18 afwijken, doch sluit deze kans niet uit.
Er mogen geen ballen geslagen worden van achter de stenen stoep waarop de driving range matten liggen.
Driving range ballen mogen uitsluitend op de driving range gebruikt worden en dus ook niet op de oefengreen,
of op enige andere plaats op de golfbaan.
De ballenautomaat behandelt u zoals u dat thuis met een machine doet.
Het is niet toegestaan zelf ballen te rapen op de driving range.
11. Gewone en automatische beregening en losse sproeiers.
De putdeksels, vaste sproeikoppen en putten van de gewone en automatische beregening zijn vaste obstakels,
ontwijken volgens regel 24-2.
Laat de sproeiers van de gewone beregening staan. Deze zijn zodanig neergezet dat zij de juiste plaats sproeien
als de installatie automatisch aangaat.
Ook deze sproeiers moet u ontwijken volgens regel 24-2.
LOOP NIET OP DE SLANGEN. U kunt deze beschadigen.
12.

Haviksoord Golf Club Mededelingenborden.
Deze moeten altijd geraadpleegd worden vóór aanvang van het spel, om zich op de hoogte te stellen van
tijdelijke regels of veranderingen van regels.

13.

Winter/zomergreens zijn, wanneer zij niet in gebruik zijn, G.U.R. met verplicht droppen.

14.

Wilt u de deur van de lockerroom afsluiten als u deze zelf heeft geopend of als u als laatste de lockerroom verlaat.

15.

Alleen caddy carts met brede wielen of luchtbandjes zijn op de baan toegestaan.
Wanneer het bijzonder nat of droog is en in de wintermaanden, zullen alleen draagtassen toegestaan zijn. Dit
wordt met een groot bord aangegeven. Ook via de site wordt dit aangegeven.

16.

U wordt verzocht nooit geld of waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten.

17.

Wij raden u met klem aan uw geparkeerde auto af te sluiten!

18.

Schoenen met soft spikes mogen overal in het clubhuis gedragen worden, let u er echter wel op dat u op de
stenen vloeren erg gemakkelijk uit kunt glijden. Schoenen met stalen spikes mogen in de serre niet worden
gedragen.

19.

Wilt u uw schoenen schoonmaken aan de borstel buiten, alvorens het clubhuis binnen te gaan.

Iedereen die toestemming heeft om op de baan te spelen kan deze toestemming worden ontzegd als een gegronde
klacht wordt geuit over gevaarlijk spel.
Wanneer bij herhaling klachten worden geuit over een speler (speelster) betreffende het niet tijdig doorlaten en/of
luidruchtig gedrag op de baan, zal eerst een waarschuwing worden gegeven, mocht dit niet voldoende zijn, dan zal
toestemming om op de baan te spelen enige tijd worden geschorst.

In het belang van iedereen, dus ook uzelf:
Repareer pitchmarks
Leg plaggen terug en druk deze stevig aan
Hark bunkers als u daarin bent geweest
Beschadig de greens niet met uw spikes
Leg de vlag neer, gooi deze niet neer
Niet op de waterslangen lopen

