BAANREGLEMENT SPANDERSBOSCH
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Telefoonnummer caddiemaster: 035 – 68 555 99

1. Reglement
1. Dit reglement is van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de Crailoobaan, de Boschbaan
en de Drivingrange van de Golfvereniging Spandersbosch.
2. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van ‘de golfbaan’ worden zowel de Crailoobaan als de
Boschbaan bedoeld, tenzij anders is aangegeven.
3. Het bestuur is bevoegd overtredingen van dit reglement te bestraffen.
2. Opening banen, drivingrange en clubhuis
1. Tenzij anders op de website is vermeld zijn de golfbanen geopend vanaf 8.00 uur tot
zonsondergang. Website: www.golfparkspandersbosch.nl.
2. De golfmanager kan de golfbaan geheel of gedeeltelijk sluiten in verband met weers- of
terreinomstandigheden, wedstrijden, evenementen, of gebruik door derden, zoals vermeld op de
website van de vereniging.
3. Het clubhuis en de brasserie alsmede de receptie, de drivingrange en de lockerruimtes zijn
geopend op de op de website vermelde tijden.
4. Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden de golfbaan, de drivingrange en het clubhuis
te betreden, behoudens voor vergaderingen en horeca-activiteiten.
3. Regels gebruik golfbaan
1. Eenieder maakt voor eigen risico gebruik van de golfbaan en van een buggy en vrijwaart de
Golfvereniging voor schade door verlies, onvolkomenheden in de golfbaan en het gebruik van de
golfbaan door anderen. Wanneer een speler schade veroorzaakt is deze jegens de Golfvereniging
aansprakelijk.
2. Op het gebruik van de golfbaan zijn van toepassing:
- dit reglement;
- de ‘local rules’ zoals vermeld op de scorekaart, op informatieborden in en rond de golfbaan en/of
op de website van de Golfvereniging;
- in de golfbaan aangebrachte markeringen;
- aanwijzingen van het bestuur, de golfmanager, de caddiemaster, de marshal en van het
baanpersoneel;
- en het boekje “de Golfregels’ van de NGF.
3. Eenieder die van de golfbaan gebruik maakt wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van
lid 2.
4. De golfmanager en de marshal kunnen in belang van de orde en veiligheid (orde)maatregelen
nemen. Hun aanwijzingen worden opgevolgd. De marshal is bevoegd een speler, die zijn
aanwijzing niet opvolgt, verder spelen te verbieden en/of van de golfbaan te (doen) verwijderen.
5. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang in de golfbaan. Er worden geen ballen geslagen zolang
baanpersoneel in de golfbaan is, tenzij het baanpersoneel een teken geeft dat het spel kan
worden voortgezet.
6. Bij noodgevallen in de golfbaan bel 112. Volg verder de aanwijzingen op de scorekaart en borden
in de baan.
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7. Bij onweer zijn spelers zelf verantwoordelijk om te stoppen met golfen.
4. Het gebruik van de golfbaan
1. Eenieder maakt niet eerder gebruik van de golfbaan dan nadat hij/zij zich heeft aangemeld bij de
caddiemaster (in het houten gebouwtje tegenover de parkeerplaats). Eenieder kan zich met een
geldig legitimatiebewijs legitimeren en is in het bezit van een (digitale) NGF-Golfpas. Voor gebruik
van de Crailoobaan is wanneer de speler geen golfpas heeft een bewijs met baanpermissie nodig.
2. Informeer de caddiemaster 24 uur van tevoren wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van
de gereserveerde starttijd. Wanneer driemaal verzuimd wordt tijdig af te melden wordt een noshow charge in rekening gebracht ten bedrage van de greenfee.
3. Bij drukte in de golfbaan kunnen flights worden aangevuld tot maximaal vier personen.
4. Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de drivingrange en de puttinggreen.
5. De speler houdt zich aan de afgesproken starttijd en is 10 minuten voor de starttijd bij de tee
speelklaar aanwezig. Wie niet tijdig aanwezig is heeft geen recht meer op de gereserveerde
starttijd. Het is niet toegestaan eerder te starten dan op de gereserveerde starttijd.
6. Er geldt in en rond de golfbaan een algeheel rookverbod.
7. Het gebruik van drivingrangeballen in de golfbaan is verboden.
8. Tenzij samen met één bal wordt gespeeld (foursome) speelt iedere speler met een eigen tas en
set clubs.
9. Houd de golfbaan netjes. Deponeer afgebroken tees in de teebakjes en afval in de afvalbakken.
Laat een golfbaan achter zoals u hem zelf wenst aan te treffen.
5. Het gebruik van een buggy/trolley
1. Bij het gebruik van een handicart/buggy wordt telkens de (door gps bepaalde) buggy-route
gevolgd. Rijd zoveel mogelijk over de daarvoor bestemde paden en vermijd natte plekken.
2. Eenieder die een handicart (buggy) of golfkarretje (trolley) gebruikt rijdt niet over: tees, GUR,
tussen de bunkers en de greens, op de foregreens en de aprons, noch door vakken met heide of
jonge aanplant.
6. Het spelen in de golfbaan
1. Eenieder gedraagt zich hoffelijk en sportief. Eenieder onthoudt zich van elk gedrag en van elke
uiting die door anderen in de golfbaan als hinderlijk kan worden ervaren.
2. Oefenswings op de teebox zijn niet toegestaan. Maak de oefenswing buiten de teebox.
3. Leg uitgeslagen plaggen terug en druk deze aan voor een sneller herstel van de teebox, fairway en
rough. Herstel pitchmarks op de greens. Eenieder draagt hiervoor altijd een pitchfork bij zich.
4. Betreed en verlaat bunkers aan de lage kant. Na gebruik wordt de bunker aangeharkt.
5. Betreed niet de met blauwe paaltjes gemarkeerde ‘Ground Under Repair’. Een bal kan zonder
strafslag buiten de GUR worden gedropt.
6. Wanneer wintergreens worden gebruikt is het verboden op de zomergreens te spelen of te lopen.
7. Gebruik behalve in noodgevallen geen telefoon in de golfbaan.
8. Zodra uw flight de aansluiting verliest met de flight voor u, dient u de achter u spelende flight
door te laten wanneer u hen ophoudt. Indien tussen uw flight en de vorige flight meer dan één
hole ruimte is ontstaan, kan de marshal u verzoeken uw bal op te nemen en naar de volgende
afslag te gaan.
9. Vanwege de gewenste doorstroming in de golfbaan mag op hole 1 van de Boschbaan pas worden
afgeslagen op het moment dat de voorgaande flight op de tee van hole 2 heeft afgeslagen.
7. Incident
1. Wanneer er in de baan een incident plaatsvindt dient dit terstond, maar in ieder geval dezelfde
dag te worden gemeld bij de caddiemaster of het secretariaat van de Golfvereniging: tel. 035 - 68
573 28 / mail: info@golfparkspandersbosch.nl

