Etiquette
De geest van het spel
•

Iedere speler, hoe gedreven ook, dient zich onder alle
omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen.

Veiligheid
•

•

•
•

Afslaan PAR 3; nadat voorgaande partij de green heeft verlaten.
Afslaan PAR4/5; wanneer voorgaande partij zich op de green
bevindt of ruim buiten bereik is.
Wees er zeker van dat tijdens een oefenswing niemand wordt
geraakt met uw stok of met voorwerpen die door die swing
verplaatst kunnen worden.
FORE roepen indien uw bal een gevaar kan vormen voor andere
speler(s) in de baan.
Spelers behoren het baanpersoneel op hun volgende slag te
attenderen indien deze zich binnen het mogelijke landingsgebied
van de bal bevinden. Wacht op hun teken!

Rekening houden met andere spelers
•

•
•
•
•
•

Indien uw tegenstander afslaat behoort u, zo mogelijk, tegenover
hem, aan de andere kant van zijn speellijn, maar niet dichter bij de
hole te gaan staan.
Niet bewegen, praten, geluid maken wanneer een speler de bal
adresseert of een slag doet.
De bal niet voor de beurt opteeën of slaan.
Op de green: niet op de puttinglijn van een andere speler gaan
staan of hierop een hinderlijke schaduw werpen.
Spelers behoren op- of dichtbij de green te blijven totdat alle andere
medespelers hebben uitgeholed.
Strokeplay. De marker behoort, op weg naar- of op de volgende
afslagplaats, de score met de speler af te stemmen en te noteren.

Speeltempo
•
•
•
•
•
•

Tas of trolley altijd op de juiste plaats neerzetten.
Green onmiddellijk verlaten nadat een hole is uitgespeeld.
Speel een provisionele bal indien volgens de regels toegestaan.
"Doorlaten" kan niet herroepen worden!
Bedanken voor het doorgelaten worden.
Niet teveel oefenswings.

Voorrang op de 1ste tee ("standing")

Buiten de aangekondigde teesluitingen en zonder afwijkende
aanwijzingen van de caddiemaster, geldt het onderstaande:
•

•
•

•

•

De speelvolgorde van een groep wordt bepaald door de plaats van
een aan de groep behorende bal in de ballengoot.
Deze volgorde is onafhankelijk van de groepsgrootte (1 t/m 4
spelers), spelvorm of hole vanwaar de ronde gestart is.
De voltallige groep moet aanwezig zijn om een herkenbare bal in de
ballengoot te mogen plaatsen.
Er mag pas afgeslagen worden als de voorgaande groep op de
1ste green is aangekomen. Op dat moment moet de groep die aan
de beurt is gereed staan om zonder oponthoud af te slaan.
Indien de groep die aan de beurt is om af te slaan niet aanwezig is
dan wel niet gereed staat om af te slaan, verliest die groep zijn
recht en dient de betreffende bal achteraan in de ballengoot
geplaatst te worden.
Bij uitzonderlijke drukte kan de caddiemaster, indien hij dat nodig
acht, één of meerdere groepen verzoeken dan wel toestaan om op
een andere hole te starten of zelfs instrueren, door samenvoeging of
opsplitsing, tot een andere groepssamenstelling over te gaan.

Noot: Om vroegtijdig “doorlaten” op de baan te vermijden is het aan te
bevelen een “snellere” groep voor te laten gaan, zelfs indien de plaats van
de bal in de ballengoot dit niet aangeeft.
Voorrang op de baan en speeltempo
•
•

•
•
•

•
•

•

Wedstrijden met teesluiting, zoals aangekondigd in de
wedstrijdkalender, hebben altijd voorrang.
Wedstrijden met teesluiting, die niet zijn aangekondigd in de
wedstrijdkalender, hebben voorrang op de tee waar afgeslagen
wordt maar verliezen daarna hun voorrangsrecht.
Lesgevende pro’s, examinatoren en baanpersoneel hebben
voorrang.
Een groep, die een volle ronde speelt, heeft het recht een groep, die
een kortere ronde speelt, voorbij te gaan.
Het is de verantwoordelijkheid van de groep om aansluiting te
houden met de groep voor hen. Indien de green voor hen vrij is en
men de achterop komende groep ophoudt, behoort men die groep
door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep.
Een groep dient gebruik te maken van iedere gelegenheid om
doorgelaten te worden.
Als een bal (waarschijnlijk) moeilijk te vinden is, terwijl de achterop
komende groep moet wachten, dient de achterop komende groep te
worden doorgelaten.
Spelers behoren een provisionele bal te spelen als zij denken dat
hun bal verloren is (buiten een waterhindernis!), dan wel buiten de
baan ligt.

•
•

Per hole hoeft slechts één groep door gelaten te worden.
Caddiemasters en marshals zijn bevoegd het speeltempo op de baan
te reguleren. Ze kunnen daartoe passende instructies geven aan
iedere groep (bijv. “doorlaten”, "speeltempo verhogen”, groepen
van andere samenstelling vormen). De groep is verplicht deze
instructies op te volgen.

Zorg voor de baan
•
•

•
•
•
•

Bunkers vanaf lage kant betreden en verlaten
Bunkers middels de aanwezige harken aanharken, alvorens deze te
verlaten. Na het aanharken van de (oefen-) bunkers de hark in de
standaard terugplaatsen. Deze standaards bevinden zich in de
bunker, zover mogelijk van het midden van de fairway, terwijl de
steel van de hark richting afslag wijst.
Oefenswings zijn overal toegestaan, mits u de baan niet beschadigt.
Spelers behoren elke uitgeslagen plag terug te leggen en aan te
drukken. Dus ook op de afslagplaats of in de rough!
Geen tassen plaatsen of met karren/buggy’s rijden op de green,
apron of afslag alsmede tussen bunker en green.
Op de green:
o Pitchmarks herstellen.
o Spikemarks herstellen nadat alle spelers in de groep de hole
hebben uitgespeeld.
o Niet op de putter leunen.
o De hole niet beschadigen. Niet te dicht met de voeten bij de
hole tijdens het uitnemen van de bal.
o Vlaggenstok voorzichtig verwijderen en terugplaatsen.

Strafmaatregelen
Om golfers die de etiquette regels consequent naleven te beschermen
tegen notoire zondaars kan de (wedstrijd)-commissie deze laatsten een
straf opleggen.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan deze variëren van
diskwalificatie voor de ronde tot, in geval van repeterende overtredingen,
een speelverbod voor een bepaalde tijd of uitsluiting van deelname aan
een bepaald aantal wedstrijden.
Buiten wedstrijdverband zijn de caddiemaster of marshal door het bestuur
bevoegd spelers op hun tekortkomingen te wijzen of hen zelfs voor
sancties voor te dragen.
Indien het gedrag van de speler tijdens de ronde niet wijzigt, kan dit het
verzoek de baan te verlaten inhouden!

