
 

 

Baanreglement 02-2021 
 

• De startvolgorde op de 1e tee wordt bepaald door de starttijden volgens de 

teetime, of door de caddiemaster.  

• Gestart kan worden op hole 1, in de oneven weken wordt gestart vanaf De 

Plantage, in de even weken vanaf De Bleekloop. 

• Starten op een andere hole dan hole 1 is verboden. Uitgezonderd zijn de  

(shotgun)wedstrijden. 

• Een ronde van 18 holes behelst hole 1 t/m 9 van ‘De Plantage’ plus hole 1 t/m 9 

van ‘De Bleekloop’. Eerst De Plantage of eerst De Bleekloop is afhankelijk van 

het weeknummer.  

• Een ronde van 9 holes behelst hole 1 t/m 9 van ‘De Plantage’ of hole 1 t/m 9 

van ‘De Bleekloop’. 

• Het is niet toegestaan dat tijdens een ronde meerdere spelers van dezelfde 

golfuitrusting gebruik maken.  

• Een flight mag maximaal uit 4 personen bestaan: de maximale totale playing 

handicap van een 2 of 3-ball is 108, voor een 4-ball is dat 90.  

• Correcte kleding in de baan (zie kledingvoorschriften) is vereist, link. 

• Golfschoenen of golflaarzen zijn verplicht. 

• Vlot spelen en achterop komende spelers doorlaten, zijn gangbare 

etiquetteregels.  

• Het is verplicht dat iedere speler een pitchfork bij zich heeft.  

• Het repareren van uw divots en pitchmarks is verplicht, het repareren van 

andermans divots en pitchmarks een gewenste handeling.  

• Neem voor het spelen kennis van de ‘local rules’ en volg de aanwijzingen van 

de caddiemaster/marshal strikt op.  

• Het gebruik van mobiele telefoons is niet gewenst in de baan, behalve voor het 

bijhouden van uw scores. Artsen etc.  in functie uitgezonderd.  

• Plaats geen trolley/handicart op teeboxen, (voor)greens en surroundings.  

• Ga niet met uw trolley/handicart tussen de bunker en de green door.  

• Hark de bunkers aan en leg de hark terug in de houder met de vork in het zand.  

• Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, zoals 

bijvoorbeeld de baan verlaten of schuilen bij (dreigend) onweer. 

 

Vanaf het winterseizoen 2021-2022 (1 november-1 maart), zijn draagtassen verplicht 

of trolleys met winterbanden. Ook kan het zijn dat opteeën in de fairway verplicht is.  

Beide zaken zullen aangegeven worden bij de baanstatus.  

https://www.golfwouwseplantage.nl/de-baan/reglementen


 

 

Oefenfaciliteitenreglement 02-2021 
 

• De driving range en Par-3 oefenholes zijn uitsluitend bestemd voor  leden en voor 

gasten die hier komen spelen of betaald gebruik maken van de oefenfaciliteiten.  

• Gasten van Golf Wouwse Plantage (hierna: GWP) die alleen gebruik maken van 

de driving range en de oefenholes, dienen in het bezit te zijn van een NGF-

registratie (handicap) of ze dienen baanpermissie te hebben van een bij GWP 

aangesloten Pro. In deze gevallen dient daarvoor een dagkaart, maandkaart of 

3-maandenkaart bij de caddiemaster te worden aangeschaft. De kaart moet 

zichtbaar aan de tas worden opgehangen. Dit geldt ook indien een gast les 

neemt bij een van de GWP Pro's. 

• Als een lid van GWP iemand mee wil nemen om te oefenen, en die persoon 

heeft geen NGF-registratie, is dat toegestaan. Het lid van GWP is dan 

verantwoordelijk voor zijn/haar gast en blijft er tijdens het oefenen bij. Kopen van 

een dagkaart is vereist. 

• U speelt de volgorde van de holes, dus van hole 1 t/m 6, het lopen van meerdere 

rondes is toegestaan. 

• Spelers die een volledige ronde lopen, hebben voorrang op spelers die oefenen 

op een vaste hole, of met meerdere ballen spelen. 

• Het is verboden bij of vanaf de putting green te slaan naar een willekeurige 

green. 

• Het repareren van uw divots en pitchmarks is verplicht, het repareren van 

andermans divots en pitchmarks een gewenste handeling.  

• Het gebruik van drivingrange ballen is niet toegestaan. 

• Als u op de teebox van hole 2 staat, hebben spelers die naar, of uit de 

wedstrijdbaan komen voorrang. 


