Golfclub Zeewolde
GEDRAG

 ZORG VOOR DE BAAN  VEILIGHEID

Gedragsregels
'Hoe hoort het eigenlijk'
SPEELTEMPO

 KIES UW TEE  DRESS CODE

Play the ball as it lies,
play the course as you find it,
and if you can't do either,
do what is fair.
But to do what is fair,
you need to know the Rules of Golf.

CADDIEMASTERS, MARSHALS EN STARTERS
De caddiemasters, marshals en starters van Golfclub Zeewolde zijn er om u voor,
tijdens en na uw ronde van dienst te zijn. Bij het nemen van beslissingen en in hun
handelen wegen zij de belangen van de gebruikers van de baan en het clubhuis
zorgvuldig af. Respecteer hun beslissingen en voorkom onnodig lange discussies
hierover. In het geval van onheuse bejegeningen, ernstige schending van de
gedragsregels of indien er sprake is van onveilige situaties zal het bestuur op
voordracht van deze functionarissen disciplinaire maatregelen overwegen.

GEDRAG
● Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
● Zet uw trolley, buggy of tas zodanig neer dat
u vlot van de green naar de volgende hole
kunt lopen.
● Als u vaak moet zoeken naar uw bal, laat dan
de flight achter u voorgaan. Zoek maximaal
drie minuten naar uw bal.
● Maak oefenswings niet op de tee om
onnodige schade te voorkomen.
● Zet uw telefoon uit (of op stil) tijdens een
ronde en gebruik deze in het clubhuis alleen
voor het invoeren van uw score.
● Praat tijdens een ronde op gedempte toon,
zodanig dat andere spelers op andere holes
er geen last van hebben.

ZORG VOOR DE BAAN
● Repareer uw eigen pitchmark en (eventueel)
die van anderen.
● Slaat u een plag, leg deze dan terug en
stamp hem goed aan.
● Loop niet met uw trolley tussen de green en
de bunkers en/of over de voorgreen.
● Hark de bunker na gebruik aan.
● Als u de vlag uit de hole haalt, 'leg' deze dan
rustig neer.
● Gebruik teemarkerbakjes alleen voor
gebroken tees (niet voor bananenschillen en/
of ander afval).

VEILIGHEID
● Sla uw bal pas als dit geen gevaar oplevert
voor anderen.
● Roep 'FORE' als uw bal iemand dreigt te
raken.
● Maak uzelf klein en bedek uw hoofd met uw
handen als u 'FORE' hoort roepen.
● Maak nooit een oefenswing richting iemand
anders.

SPEELTEMPO
● Speel 'Ready Golf'. Ook al ligt uw bal dichter
bij de hole dan die van uw flightgenoten,
speel uw bal zodra het veilig kan.
● Sla een 'provisionele' bal als uw
oorspronkelijke bal mogelijk verloren is.
● Zoek (gezamenlijk) maximaal 3 minuten naar
uw bal.
● Loop tussen uw slagen vlot door en neem
maximaal ongeveer 40 seconden voor het
doen van een slag (inclusief oefenswings).
● Bereid uw eigen slag vast voor als u op
anderen moet wachten, maar zonder hen
daarbij te hinderen.

KIES UW TEE

Hoe ver slaat u vanaf de tee?

DRESS CODE

 KLEDINGADVIES

Het wordt zeer op prijs gesteld als u zich kleedt conform de algemeen geldende
richtlijnen.
DAMES:

(Polo)shirt met kraag, shirt met mouwen, een nette rok, bermuda, broek of jurk.
HEREN:

(Polo)shirt met kraag en met lange of korte mouwen, bermuda of lange broek.
Een spijkerbroek heeft niet de voorkeur. In de baan uitsluitend toegestaan:
golfschoenen (met of zonder spikes).
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