
Golfclub Geijsteren Gastvrije Huisregels                                                                                             

 

1.Toegang golfbaan 

Met uw greenfeekaart of tassenlabel bent u als gast/lid herkenbaar in de baan. 

 

2. Speelvaardigheid 

Gasten dienen minimaal WHS hcp 54 te spelen. 

Leden met baanpermissie spelen bij voorkeur in de daluren. 

 

3. Etiquette en golfregels 

De golfregels van de Royal & Ancient Golfclub &USGA, aangevuld met plaatselijke regels zijn van 

toepassing. 

Tijdelijke plaatselijke regels worden bekend gemaakt op het bord bij hole 1 en hole 10 en op de website. 

 

4. Zorg voor de baan 

Geslagen plaggen terugleggen en aantrappen. 

In bezit zijn van pitchfork en deze gebruiken om (eigen of andere) pitchmark te herstellen. 

Voor behoud van de tees is het maken van oefenswings aldaar niet toegestaan. 

Met trolleys de aangegeven route volgen en niet tussen green en bunker doorlopen. 

Bunkers aanharken en hark terug in de houder plaatsen met vork in het zand. 

Afvalbakken staan verdeeld in de baan voor ieders gebruik. 

 

5. Speelsnelheid 

Ready Golf bevordert uw speelsnelheid met inachtneming van de veiligheid van uw flightgenoten. Samen 

draagt u verantwoording voor de snelheid door de baan. Als u afstand verliest op voorgaande flights bent u 

verplicht de achteropkomende spelers doorgang te verlenen. 

Laat flight passeren voordat u een bal gaat zoeken die niet direct vindbaar is. 

 

6. Startprocedure 

De ballenspiraal is startvolgorde, werkwijze vindt u bij hole 1. Starten op hole 10 of hole 14 alleen met 

toestemming van marshall/caddiemaster.  

Flights bestaan uit maximaal 4 spelers. 

Spelers met WHS van 45 of hoger spelen bij voorkeur van de oranje tee. 

 

7. Golfuitrusting  

Gepaste golfkleding, golfschoenen met sokken of golflaarzen met spikes/noppen verplicht. Het is niet 

toegestaan om met meerdere spelers een golftas te delen. 

Drivingrange ballen blijven op de drivingrange. 

 

8. Openingstijden  

Golfbaan is open een half uur voor zonsopgang tot halfuur na zonsondergang. 



Bij afwijkende baan/weersomstandigheden wordt rond 08.30u door hoofdgreenkeeper de baan gekeurd. 

Resultaat wordt op de website gemeld. In geval van gesloten baan; verboden te betreden. 

9. Baanpersoneel en pro 

Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Zij geven u een teken tot verder spelen. Indien het zwaailicht 

wordt gebruikt betekent dit “niet spelen”. 

Lesgevende pro heeft voorrang op andere spelers, in de baan en op de oefenfaciliteiten. 

Het geven van golflessen en golftechnische aanwijzingen is uitsluitend voorbehouden aan onze pro. 

 

10. Noodsignalering in de baan 

1x sirene = stoppen/staken/schuilen 

2x sirene = spel hervatten 

3x sirene = hole uitspelen; dan stoppen 

voor noodhulp belt u het clubhuis 0478 532 591 waarna 112 wordt gebeld en calamiteitenplan in werking 

treedt. 

AED vindt u in het restaurant bij de klapdeur en aan buitenwand kantoor bij de caddiemaster. 

11. Gedragsregels 

Leden van de vereniging, gastspelers en werknemers van de Golfclub Geijsteren zullen zich te allen tijde 

onthouden van ongewenst gedrag zoals o.a. (seksuele) intimidatie en geweld, discriminerend gedrag en 

pesten. Slachtoffers van dergelijk gedrag worden uitdrukkelijk uitgenodigd dit bij het bestuur te melden. 

 

12. Algemeen 

Huisdieren zijn in de baan en in het clubhuis niet toegestaan. Op het terras dienen honden aangelijnd te 

zijn. 

Handicarts kunnen geboekt worden via werkwijze stichting handicarts. 

Buggy’s kunnen geboekt worden bij de caddiemaster. 

Daar waar deze huisregels niet in voorzien, beslist caddiemaster, marshal of andere door Golfclub 

Geijsteren aangewezen personen. Indien nodig wordt situatie/beslissing gemeld aan het bestuur. 

Functionarissen als hierboven genoemd zijn bevoegd om bij overtreding van onze huisregels passende 

maatregelen te nemen, eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen beëindigen. 

Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot bestuur@golfclubgeijsteren.nl  

 

Iedere bezoeker/speler wordt geacht deze regels te kennen en toe te passen. 
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