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Etiquette 
 
Of u nu een oefenronde speelt of een wedstrijd, 
de etiquetteregels gelden altijd! Zij zorgen voor 
veiligheid, vlot en ongestoord speelplezier en 
het behoud van de baan. 
 
 
Voordat u de baan in gaat 
U heeft een pitchfork, marker, tees en voldoende ballen bij zich. 
Spelen met driving range ballen is niet toegestaan.  
Uw telefoon staat uit of op de stille stand. 
U heeft gelet op de speciale baanmededelingen, b.v. over local 

rules. 
 
Veiligheid 
 Indien baanpersoneel binnen slagbereik op de baan is, wacht 

dan met slaan totdat zij een teken geven. 
Sta niet in het schootsveld van uw medespeler. 
Sla niet indien uw bal gevaar of hinder 

kan opleveren voor andere spelers; 
sla pas indien de voor u spelende 
partij ver buiten slagbereik is. 

Ziet u, na te hebben geslagen, dat uw 
bal toch gevaar op gaat leveren voor 
anderen, roep dan onmiddellijk uit alle 
macht "FORE". 

 
Vlot spelen 
Volg de bal van uw medespeler zo goed mogelijk, zodat de bal 

snel gevonden kan worden. 
Sla een provisionele bal, indien u vermoedt dat uw bal niet 

te vinden zal zijn of mogelijk out-of-bounds is (niet als uw 
bal praktisch zeker in een waterhindernis ligt). U moet 
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anders terug naar de plaats van waar u 
geslagen hebt en dit kost tijd. 

Speelt u 18 holes en komt u terug op hole 
1 voor uw 10de afslag (9-holes baan) dan 
moet u om en om invoegen als er mensen 
staan te wachten.  

 Laat sneller spelende flights 
passeren. Valt er een gat (hole) tussen u 
en uw voorgangers dan móét u doorlaten! 

Kunt u niet onmiddellijk (binnen ongeveer 30 sec.) uw bal 
vinden, zwaai dan de achteropkomende partij door. 

 Loop direct in de richting van uw bal; dit bevordert een vlotte 
doorstroming. 

Neem uw tas of kar bij elke stap voorwaarts met u mee.  
Plaats uw tas of kar altijd in de richting van de volgende afslag; 

des te eerder kan volgende flight afslaan. 
Maak uw clubkeuze zodra u de bal hebt bereikt; dit bevordert de 

speelsnelheid. 
 Ligt de bal op een andere fairway, dan speelt 

de partij op de hole met het hoogste nummer 
eerst.  

Verlaat de green zo snel mogelijk. Verlaat 
eerst de green en noteer daarna pas uw 
score. 

 
Ongestoord spelen 
Ga tegenover of eventueel schuin achter de speler staan, en bij 

het afslaan liefst buiten de afslagplaats. 
Blijf achter de bal van uw medespeler, tenzij de ballen zijdelings 

ver uit elkaar liggen. Dan mag u alvast iets verder naar voren 
lopen. 

Praat en beweeg niet als uw medespeler slaat, dus ook geen 
gerommel in uw tas. 

Plaats uw golftas buiten het schootsveld van uw medespelers. 
 Loop niet over en sta niet op de puttinglijn van uw medespelers. 
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 Laat ook uw schaduw niet over zijn/haar puttinglijn vallen. 
 

Behoud van de baan 
Herstel alle beschadigingen 

(plaggen en pitchmarks) zo goed 
mogelijk, ook al zijn deze niet door 
u veroorzaakt. 

Houd de baan schoon; dus raap uw 
kapotte tees op en gooi geen 
sigarettenpeuken of ander afval op 
de baan. 

 Leg uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan, dan 
herstelt de grasmat zich binnen 24 uur, anders duurt het 24 
dagen. 

Ga ook voorzichtig te werk in de rough, verniel niet onnodig 
struiken en bomen en leg ook hier uitgeslagen plaggen terug. 

Maak geen oefenswings op de afslagplaats, i.v.m. beschadiging. 
Leg ook uitgeslagen plaggen op de afslagplaats terug. 

 Loop niet anders dan in uiterste noodzaak over ‘ground under 
repair’, en neem altijd de kortste weg. 

Stap altijd de bunkers in en uit via de laagste kant; dan kunt u de 
randen van de bunker niet kapot trappen. 

Hark de bunker na uw slag goed aan; niemand vindt het prettig 
als zijn bal in een schoenafdruk ligt. Hark ook van u af, zodat 
niet al het zand aan de kant komt te liggen. 

 Indien er geen harkstandaard is, leg de hark dan buiten de 
bunker in de richting van de hole, maar zo min mogelijk in de 
speellijn. 

Rijd nooit met uw golfkar over de green, voorgreen of 
afslagplaats, of tussen de green en een bunker door. 

Sla nooit vanaf een verkeerde green. Deze moet worden 
ontweken. 

Sla niet vanaf een (verkeerde) voorgreen, als u geen wedstrijd 
speelt.  
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Repareer pitchmarks voordat u 
gaat putten; daarna bent u 
namelijk vergeten waar uw bal is 
neergekomen. 

Haal de vlag voorzichtig uit de 
hole, leg hem voorzichtig op de 
green en plaats hem voorzichtig 
terug. Beschadig daarbij niet de 
rand van de hole. 

 
  
 Veel golfplezier! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Repareer uw pitchmarks op de juiste manier: 

 
 Duw de pitchfork naast de pitchmark in de grond 
 Beweeg de fork naar de pitchmark toe en herhaal dit een aantal keren 

rondom de pitchmark 
 Duw de oneffenheid plat met uw putter 
 Let op: probeer niet het gras omhoog te ‘liften’, dan breken de wortels  
 


