
Baanreglement
De startvolgorde op de 1e tee wordt bepaald door het computer start systeem (C.S.S.) of door 
de caddiemaster.
Gestart kan worden op hole 1 en hole 10. Hole 6 en 15 zijn geen startholes.
Wanneer uw starthole, hole 10 is, dient u de volgende regel toe te passen: Staan er tijdens uw 
starttijd spelers op de green van hole 9, dan eerst voorrang verlenen en daarna verplicht  ritsen.
Spelers die gestart zijn op de 10e hole hebben geen voorrang bij doorkomst op de 1e tee; 
eventueel kan een nieuwe starttijd bij de caddiemaster aangevraagd worden.
Een ronde van 18 holes behelst de holes 1 t/m 18.
Een ronde van 9 holes behelst de holes 1 t/m 9 of 10 t/m 18, derhalve is "doorsteken" van hole 5 
naar hole 15 niet toegestaan.
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 
flight is (2, 3 of 4 bal) 108.
Correcte kleding in de baan (zie kledingvoorschriften) is vereist.
Vlot spelen en achterop komende spelers doorlaten zijn normale etiquetteregels.
Er wordt van iedere speler verwacht dat hij/zij een pitchfork bij zich heeft.
Het repareren van uw divots en pitchmarks is vanzelfsprekend, het repareren van andermans 
divots en pitchmarks een gewaardeerde handeling.
Neem voor het spelen kennis van de local rules en volg de aanwijzingen van de caddiemaster 
strikt op.
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de baan, artsen in functie etc. 
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.
Golfschoenen of golflaarzen zijn verplicht.
Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, zoals bijvoorbeeld de baan 
verlaten bij (dreigend) onweer. 
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